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Ludzie niepełnosprawni są wśród nas i, chcąc nie chcąc, widujemy
ich czasem na ulicy czy w restauracji. Dziś ten świat, osób moim zdaniem najpiękniejszych, jest nam już bliższy, ale dwadzieścia lat temu,
kiedy zetknęłam się z nim pierwszy raz, na pewno tak nie było. Na spotkanie z nimi zaprosił mnie ksiądz Isakowicz-Zalewski, bo on prowadzi
schronisko dla takich osób pod Krakowem. Był to jakiś przegląd teatralno-muzyczny i kiedy tam dotarłam z duszą na ramieniu, ci niepełnosprawni intelektualnie artyści napadli na mnie, przewrócili i wycałowali
i przez jakiś czas czułam się oszołomiona. Potem zobaczyłam ich spektakle i okazało się, że na scenie Ci ludzie stają się piękni, czyści i pełni radości i znika ta granica między nimi a nami. Po powrocie zaczęłam o nich
dużo myśleć, stwierdziłam, że oni mają to coś, czego nam brakuje w naszym świecie.
Postanowiłam sprawić, żeby czuli się potrzebni i 12 lat temu założyłam fundację, między innymi po to, żeby prowadzić z nimi warsztaty artystyczne. Przez te lata zdarzyło się wiele fantastycznych imprez, na których pokazywaliśmy niezwykłych i wrażliwych ludzi, którzy grają i śpiewają. I przy okazji dokonywała się naturalna integracja naszych światów.
Jedną z ogólnopolskich imprez, o której słyszałam dużo dobrego, jest
wasz festiwal „Integracja Ty i Ja”, na który ciągle nie mogę dotrzeć, choć
bardzo chcę. To fantastyczna idea i życzę jej organizatorom wytrwałości
i pomysłowości w jej żmudnym tworzeniu. Integrujmy się i wzbogacajmy pięknym światem osób niepełnosprawnych.
Anna Dymna
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Nowy rok szkolny

Nowy rok
szkolny
Przemysław Krzyżanowski
zastępca prezydenta Koszalina
Wakacje już za nami. Jakie nowości przyniesie
nadchodzący rok szkolny?
Zacznijmy od najmłodszych. W nowym roku
szkolnym wszystkie dzieci pięcioletnie będą uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym w przedszkolach. Również dzieci czteroletnie mają tam zapewnione miejsca. Przedszkola będą prowadziły
bezpłatną naukę języka angielskiego dla wszystkich
dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne.
W związku z obniżeniem wieku szkolnego we
wszystkich koszalińskich szkołach podstawowych
przygotowano sale lekcyjne dla najmłodszych dzieci oraz zapewniono opiekę świetlicową. Korzystną
zmianą jest ograniczenie liczebności uczniów w klasie do 25. Rodziców z pewnością ucieszy także fakt,
że uczniowie I, II i IV klasy szkoły podstawowej oraz
I klasy gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki
i materiały ćwiczeniowe. Szkoły zorganizują wypożyczanie tym uczniom bezpłatnych podręczników,
a także zapewnią możliwość przechowywania ich
w placówce. To duże usprawnienie i przede wszystkim odciążenie budżetów rodzinnych. Mamy również dobre wiadomości dla uczniów zainteresowanych sportem. W szkołach powstaną kolejne klasy
sportowe, w których uczniowie będą mogli rozwijać
swoje zainteresowania, a w pierwszej połowie roku
2016 zostaną oddane do użytku dwa boiska szkolne:
przy Zespole Szkół Nr 10 („Samochodówka”) i przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Wzbogacamy ofertę sportową i poprawiamy warunki uprawiania w naszym mieście takich dyscyplin, jak piłka nożna, koszykowa, siatkowa i ręczna
oraz lekkoatletyka także dlatego, że chcemy popularyzować sport wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy
wiemy, że aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego, m.in.
przeciwdziała otyłości i innym chorobom cywilizacyjnym. W najbliższym czasie chcemy skorzystać
z dotacji unijnych na cele edukacyjne. Środki z nowej perspektywy unijnej planujemy przeznaczyć na
indywidualizację pracy z uczniem w klasach IV-VI
szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów. Oprócz
tego z pieniędzy tych będziemy rozwijać system doradztwa zawodowego w gimnazjach, aby wspomóc
młodych ludzi w świadomym wyborze kariery zawodowej. Warto podkreślić również, że w nowym
roku szkolnym kontynuujemy w ramach „Roku
szkoły Zawodowców” proces modernizacji oferty kształcenia koszalińskich szkół zawodowych tak,
aby jak najlepiej odpowiadała ona na potrzeby pracodawców. W ten sposób wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w naszym mieście,
stale podnosimy jakość i skuteczność działań edukacyjnych na każdym etapie kształcenia oraz dostosowujemy naszą edukację do potrzeb mieszkańców
Koszalina i okolic.

fot. Wojtek Szwey

Integracja Ty i Ja

Integracja
nie tylko na ekranie
Osiem filmów fabularnych, dwadzieścia jeden
dokumentalnych i sześć amatorskich – w sumie 35
produkcji z Polski i świata powalczy o Motyle 2015
w czasie 12. EFF Integracja Ty i Ja (8 – 12 września
2015). Hasło tegorocznego festiwalu brzmi: „Wizerunek moją siłą”. Festiwalowi goście, osoby z niepełnosprawnością, pokażą jak kreując siebie – także
poprzez wygląd – manifestują swoją charyzmę, osobowość, pasje artystyczne i pasję życiową, a przede
wszystkim pokażą, że inność równa się piękno,
a piękna nie definiuje sprawność fizyczna.
W tym roku w konkursie filmowym pokazane
zostaną filmy z Polski, Włoch, Turcji, Izraela, Szwecji, Norwegii, Serbii, USA, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, a także po raz pierwszy – Libanu i Chin. Sześć z nich
to produkcje amatorskie, zrealizowane przez lub

przy współudziale osób niepełnosprawnych – cenne szczególnie, jako dosłowne przełożenie perspektywy beneficjentów festiwalu na rzeczywistość. Największą reprezentację – jak co roku – mają filmy dokumentalne. W konkursie zobaczymy ich 21. Wśród
znakomitych fabuł znajdzie się „Carte Blanche”
w reż. Jacka Lusińskiego, oparta na faktach, z niezwykłą rolą Andrzeja Chyry oraz głośne i kontrowersyjne „Plemię” w reż. Myrosława Słaboszpyckiego (Ukraina). Coraz więcej obrazów, poruszających tematykę niepełnosprawności, powstaje na
całym świecie i są to coraz bardziej zaskakujące ujęcia. Właśnie ta różnorodność – tematów, form artystycznych, a także pochodzenia produkcji jest kluczowa w konkursowej selekcji.

Integracja Ty i Ja

fot. Wojtek Szwey

fot. Wojtek Szwey
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Jurorami tegorocznego konkursu filmowego są:
Magdalena Piekorz – reżyserka, Monika Kuszyńska
– wokalistka, Bodo Kox – reżyser i Mariusz Trzeciakiewicz – prezes Fundacji Katarynka. Motyle 2015
zostaną przyznane w kategoriach: fabuła, dokument, film amatorski.
Jak co roku wiele imprez towarzyszyć będzie
festiwalowi, m.in.: spotkania z uczniami koszalińskich szkół i publicznością, performance, happeningi i pokazy mody, warsztaty wizażu i kreowania wizerunku.
Festiwal rozpocznie się 8 września, m.in.: wernisażami trzech wystaw, koncertem Tomasza Kowalskiego z zespołem FBB oraz spektaklem „Efekt
motyla” Teatru Recepta. Gala zakończenia z wręczeniem nagród odbędzie się 12 września. Równolegle z koszalińskim festiwalem w kilkudziesięciu
miejscowościach Polski rozpoczną się Małe Festi-

wale Ty i Ja, a kilkanaście kin studyjnych w kraju
pokaże wybrane festiwalowe filmy.
Wszystkie wydarzenia – poza konferencją i spotkaniami w szkołach – będą miały miejsce na terenie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Na Placu
Polonii stanie namiot festiwalowy. Filmy wyświetli kino Alternatywa. Wstęp na wszystkie filmy i imprezy jest wolny. Szczegóły: integracjatyija.pl.
Strona przygotowana
przez Biuro Festiwalu
8 – 12 września, XII Europejski Festiwal Filmowy
„Integracja Ty i Ja“, Koszalińska Biblioteka Publiczna.

• „Zabytek miesiąca” w Muzeum
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Kalendarium kulturalne

• „Zabytek miesiąca” w Muzeum

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;
—
„Zabytek miesiąca”. Ekspo-

zycja nawiązuje do rozpoczętego właśnie roku szkolnego.
Prezentuje szklane kałamarze
używane w okresie międzywojennym przez uczniów koszalińskich szkół. Znaleziono
je w trakcie prac archeologicznych w piwnicy kamienicy zlokalizowanej na terenie dawnego konwentu cysterek (przy
obecnej ul. Mickiewicza). Muzeum, ul. Młyńska;
CENY BILETÓW

Muzeum: normalny - 10 zł,
ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny
(2x2) - 32 zł, zbiorowy - 5 zł,

wstęp na jedną wystawę - 5 zł.
W środy wstęp na ekspozycje
stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na
wernisaże wystaw - bezpłatny. Oprowadzenie odbywa się
po wcześniejszym uzgodnieniu. Do 15 września Muzeum
dla zwiedzających jest czynne od godz. 10:00 do 17:00.
Od 16 września Muzeum
jest czynne od godz. 10:00 do
16:00 (w poniedziałki Muzeum jest nieczynne);
Bałtycki Teatr Dramatyczny:

scena duża: I-VII rząd normalny - 40 zł , ulgowy - 35 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
- 25 zł. III-XII rząd i balkon:
normalny - 30 zł, ulgowy 25 zł, grupowy - 20 zł. Spektakle familijne - 15 zł. Spektakle
grupowe przedpołudniowe
- 15 zł. Mała scena: normalny - 30 zł, ulgowy - 25 zł. Scena na zapleczu: normalny 30 zł, ulgowy - 25 zł, grupowy
- 20 zł. Premiery - 50 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;

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 wyłącznie
dla grup zorganizowanych
powyżej 20 osób. Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian ceny biletów dla
poszczególnych koncertów;
Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny - 17 zł,
ulgowy - 15 zł, grupowy 12 zł (min. 10 osób). Tanie poniedziałki - 12 zł (obowiązuje
do wybranych filmów).
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł;

fot. Wojtek Szwey

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne artystki
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• „Podróż” Hanny Ewy Masojady w Muzeum

• KMW „Mały Książę” w Kinie Kryterium

• EFF „Integracia Ty i Ja” w KBP

1 Wtorek

5 Sobota

8 Wtorek

—

— 12:00 – 15:00
Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie, w czasie której

—
12. Europejski Festiwal
Filmowy „Integracja Ty i Ja”
— 15:00 – 15:20
Obudź się na niepełnosprawność (performance),

Po przeprowadzonej rekrutacji w Pałacu Młodzieży są
jeszcze wolne miejsca w pracowniach. Zainteresowanych

zapraszamy do sekretariatu
Pałacu Młodzieży, ul. Bogusława II;

2 Środa
— 10:00
Uroczystość jubileuszu
50-lecia powstania filii bibliotecznej. Wstęp wolny. Filia

nr 8 KBP, ul. W. Andersa;

— 16:30
Powakacyjne spotkanie
Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, oma-

wiane będą letnie lektury.
Wstęp wolny. Filia nr 3 KBP,
ul. Młyńska;

3 Czwartek
— 17:00
Wernisaż wystawy „Podróż”
prezentująca prace Hanny Ewy Masojady. Wysta-

wa czynna do 30 września.
Muzeum, Galeria Antresola,
ul. Młyńska;

usłyszymy fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. Wstęp
wolny. Restauracja City Box,
Rynek Staromiejski;
— 12:00
Kino Małego Widza „Mały
Książę” – seanse w dniach

4-10.09 – (po seansie zabawa
z animatorami na Planecie
Małego Księcia).
Bilety: 10 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
TV Max zaprasza:
Zakopower. Wstęp wolny.

Amfiteatr, ul.Piastowska;

6 Niedziela
— 11:00 – 17:00
Żegnaj lato, witaj jesień.

Rynek Staromiejski;

Rynek Staromiejski;

— 17:00
Inauguracja festiwalu,

miasteczko festiwalowe,
Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Plac Polonii 1;
— Wizerunek moją siłą
(wystawa) – Fotokonfrontacje 2015, Galeria Region;
— Jedyna Taka Mama
(wystawa fotografii);
— Performance Efekt motyla;
— Muzyka filmowa
w wykonaniu Wojskowej
Orkiestry z Koszalina;
— 18:00 Koncert Tomasza Kowalskiego z zespołem
FBB, namiot festiwalowy;
— Projekcja filmu konkursowego: „Optymistki”,
reż. G. Magnor, Szwecja/
Norwegia 2013, 92 min.
Kino Alternatywa
(po koncercie). Wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii;

• EFF „Integracja Ty i Ja” w KBP

• Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki w KBP

9 Środa
—
12. EFF „Integracja Ty i Ja”
— 10:00 Projekcje konkursowe w kinie Alternatywa
(szczegóły na stronie:
www.integracjatyija.pl);
Imprezy towarzyszące:

— 9:00 Spotkanie z gośćmi
festiwalu, Zespół Szkół nr 1;
— 10:00 Konferencja naukowa „Społeczne i kulturowe
wizerunki niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia”,
aula ul. Kwiatkowskiego 6E;
— 11:00 Pokaz szermierki na
wózkach, Zespół Szkół nr 1;
— 14:00 Kokon (happening
w autobusach MZK);
Miasteczko festiwalowe,
Plac Polonii 1:

— 9:00 Plenerowe warsztaty
teatralno-modowe;
— 10:00-14:00 Daj sobie szansę na rehabilitację!,
namiot festiwalowy;
— Centrum Pomocy Osobom
Poszkodowanym: spotkanie
z Tomaszem Kowalskim,
pokazy i sesje rehabilitacji;
— Fundacja Integralia:
prezentacja programów akty-

fot. Wojtek Szwey

fot.: freeimages.com

fot. Wojtek Szwey
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• EFF „Integracja Ty i Ja” w KBP

10 Czwartek
wizacji społeczno-zawodowej
osób z niepełnosprawnością
konsultacje z ekspertami;
— 17:00 Motylem jestem,
perfomance modowy cz. I;
— 17:15 Dyskusja Bez Barier,
spotkanie z Magdaleną Piekorz, namiot festiwalowy;
— 18:00 Warsztaty wizerunku, namiot festiwalowy;
— 19:30 Spotkanie z gośćmi
festiwalu, namiot festiwalowy
— 20:30 Healthy Drug by Tomasz Karcz, namiot
festiwalowy;
— 22:00 Koncert zespołu
Cfiszyn i kolaż multimedialny Marcina Medzińskiego,
namiot festiwalowy, wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii;
— 16:00
Powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

na którym omawiana będzie
książka Wery Gorczyńskiej
„Dlaczego nie poczekałaś?”.
Wstęp wolny. Filia nr 9 KBP,
ul. A.Struga;

—
12. EFF „Integracja Ty i Ja”
— 10:00 Projekcje konkursowe w kinie Alternatywa;
— 13:45 Blok projekcji
filmów amatorskich
(szczegóły na stronie:
www.integracjatyija.pl);
— 18:00 „Na barkach lwa”;
— 19:30 „Plemię”;
Imprezy towarzyszące:

— 8:30 Pokaz szermierki
na wózkach, Gimnazjum
nr 1 w Tychowie;
— 12:00 Pokaz szermierki na
wózkach Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie;
— 9:00 Spotkanie z gośćmi
festiwalu, Zespół Szkół nr 8;
— 14:00 Kokon (happening
w autobusach MZK);
Miasteczko festiwalowe,
Plac Polonii 1:

— 9:00 Plenerowe warsztaty
teatralno-modowe;
— 10:00 Filmowe wizerunki
niepełnosprawności (wykład),
sala klubowa KBP;
— 11:00 Warsztaty wizażu,
namiot festiwalowy;

• EFF „Integracja Ty i Ja” w KBP

fot.: Materiały promocyjne KBP

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne KBP
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• EFF „Integracja Ty i Ja” w KBP

• „Karbala” w kinie Kryterium

11 Piątek
— 12:30 Metamorfozy kobiet
z niepełnosprawnością,
namiot festiwalowy;
— 17:00 Motylem jestem,
perfomance modowy cz. II;
— 17:15 Dyskusja Bez Barier,
namiot festiwalowy;
— 18:00 Spotkanie z Katarzyną Kozioł, Miss Polski
na Wózku 2015,
namiot festiwalowy;
— 19:00 Jacek Barzycki z zespołem rockowym Kwiaciarnia, namiot festiwalowy;
— 19:30 Spotkanie z gośćmi
festiwalu, namiot festiwalowy;
— 20:30 Healthy Drug Story,
spotkanie z Tomaszem Karczem, namiot festiwalowy,
wstęp wolny. KBP,
Plac Polonii;
— 18:00
Wernisaż wystawy „60na60”.

Koszaliński artysta – Wal Jarosz, bardzo okrągłe i zarazem
dostojne urodziny postanowił
uczcić wystawą swoich prac –
po jednej na każdy rok życia.
Będzie to także prezentacja
sześciu technik, w jakich pracuje. Bałtycka Galeria Sztuki
CK 105, ul. Zwycięstwa;

—
12. EFF „Integracja Ty i Ja”
— 10:00 Projekcje konkursowe w kinie Alternatywa
(szczegóły na stronie:
www.integracjatyija.pl);
Imprezy towarzyszące:

—9:00 Spotkanie z gośćmi festiwalu, Zespół Szkół nr 7;
— 9:00 Pokazy szermierki na
wózkach, MOSiR Kołobrzeg;
— 14:00 Kokon (happening
w autobusach MZK);
— 17:00 Integracyjny pokaz
mody, Galeria Emka;
Miasteczko festiwalowe,
Plac Polonii 1:

— 10:00 Filmowe wizerunki
niepełnosprawności (wykład),
sala klubowa KBP;
— 11:00 Warsztaty zdrowego
ruchu, namiot festiwalowy;
— 13:00 Warsztaty ruchu i alternatywnej motoryki Movement is my health drug, namiot festiwalowy;
— 17:00 Dyskusja Bez Barier,
spotkanie z Moniką Kuszyńską, namiot festiwalowy;
— 18:00 Metamorfoza totalna, namiot festiwalowy;

— 19:30 Spotkanie z gośćmi
festiwalu, namiot festiwalowy;
— 21:15 Multimedialne
oddziaływanie na zmysły,
namiot festiwalowy;
— 22:00 Jump Fire, pokaz
ognia, wstęp wolny.
KBP, Plac Polonii;
— 16:00, 18:00, 20:00
„Karbala”. Środek wojny w Za-

toce Perskiej. Bojówki Al-Kaidy i As-Sadry atakują miejscowy ratusz City Hall...
Od 11 do 23 września. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 16:30
Powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

omawiana będzie książka
Tracy Chevalier „Dziewczyna
z muszlą”. Wstęp wolny. Filia
nr 8 Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, ul. W.Andersa;

— 18:30
Koncert symfoniczny – inauguracja 60. jubileuszowego
sezonu artystycznego.

M. Caldi – dyrygent, M. Sikorski – fortepian, Ł. Błaszczyk
– skrzypce, R. Kwiatkowski –
wiolonczela. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

• Impreza plenerowa „Ulica Barw”

• Oil Staines i Rotator w Kawałku Podłogi

— 12:00 „Zjeżdżaj cukrzyco –
witaj Integracjo”, Plac
Polonii 1;
— 18:00
Zakończenie festiwalu,

miasteczko festiwalowe,
KBP, Plac Polonii 1;
— Recital Moniki Kuszyńskiej;
— Wręczenie nagród;
Wstęp wolny. KBP,
Plac Polonii;
— 11:00 – 14:00
Giełda kolekcjonerska,

impreza podczas której zbiory
prezentują kolekcjonerzy
indywidualni oraz członkowie
stowarzyszeń. Zgłoszenia: nie
później niż trzy dni przed datą
spotkania, tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 11:00
Impreza plenerowa „Ulica
Barw” oraz happening i wy-

stawa pt. „Młodzi miastu”.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

13 Niedziela

12 Sobota
—
12. EFF „Integracja Ty i Ja”
— 10:00 Projekcje konkursowe w kinie Alternatywa
(szczegóły na stronie:
www.integracjatyija.pl);

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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— 12:00
Kino Małego Widza. „W głowie się nie mieści” (zestaw

małego widza za 2,5 zł – cola
+ popcorn). Kiedy Riley opuszcza rodzinne strony i przenosi się do San Francisco, usiłuje
dostosować się do nowej sytuacji... Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
—
DOŻYNKI 2015
— 18:00
Koncert Don Vasyla Juniora;
— 19:00
Koncert zespołu Ivona.

Wstęp wolny. Parking
przy Amfiteatrze;

— 20:00
Koncert zespołów Oil Staines
i Rotator. Oil stains kosza-

lińsko-gdyńska grupa. Skład:
Maciej Sztyma (gitara) i Seb
der Strychen (perkusja i wokal). Muzycy określają swoją
muzykę jako root rock. Rotator
to szczecińska grupa, grająca
psychodelicznego rocka.
Wstęp 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 12:00
„Obrazki orkiestrą malowane”. Koncert w ramach projek-

tu Familijny Park Sztuki. Zazwyczaj obrazki malujemy
pędzelkiem i farbkami. Tym
razem jednak, muzycy malować je będą pięknymi dźwiękami. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;

15 Wtorek

—
Galeria Hol. Wystawa pracow-

ni Batiku PM. Wstęp wolny.
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— 10:00
W ramach projektu „Nastolatki w Bibliotece” – spotka-

nie autorskie gimnazjalistów
z Katarzyną Majgier, pisarką
książek dla młodzieży. Wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii;

16 Środa
— 10:00
W ramach projektu „Nastolatki w Bibliotece”. Wstęp

wolny. KBP, Plac Polonii;

fot.: Izabela Rogowska

Kalendarium kulturalne

fot.: Polina Pawłowa

10-11

• „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Muzeum

• „Allo, Allo” w BTD

• Dzień otwary w CK105

17 Czwartek

18 Piątek

20 Niedziela

—
Wernisaż wystawy „Muzealne Spotkania z Fotografią”.

—
3. KODM – debiuty „Strzała
Północy 2015”
— 14:00 – 20:00
Spektakle konkursowe.

— 14:00
Kino z Rodziną: „Sekrety
morza”. Reż.: T. Moore,

Prezentuje plon organizowanego przez Muzeum międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży. Patronat sprawują: minister
kultury i dziedzictwa narodowego oraz minister edukacji
narodowej. Czynna do 15 listopada. Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
Herbatka u Jarka. Gospodarz

wieczoru Jarosław Barów spotka się z policjantką, młodszą
aspirant Alicją Żylińską.
Zawodowo pracuje w mundurze, po godzinach bywa wokalistką. Wstęp wolny. Teatr
Variete Muza, ul. Młyńska;
—
3. Koszalińskie Ogólnopolskie
Dni Monodramu – debiuty
„Strzała Północy 2015”
— 19:00
Inauguracja. Spektakl mi-

strzowski „Smieszny staruszek” wg Tadeusza Różewicza w wykonaniu Krzysztofa Gordona. Domek Kata,
ul. Grodzka;

— 17:00
X Spotkania kultur. Wstęp

gat.: Animacja/Familijny/Fantasy, 2014, 93 min.
Dziewczynka o imieniu Sirsza obchodzi swoje 6 urodziny. Nic nie wygląda tak, jakby chciała. Starszy brat jej
dokucza, tata jest zatopiony
w myślach, a mamy nie ma
z nimi od dawna. Na domiar
złego przyjeżdża zrzędząca
babcia, która zamierza zabrać rodzeństwo do dużego
miasta, które uważa za bardziej odpowiednie miejsce.
Po nieudanym przyjęciu Sirsza podkrada bratu muszlę,
którą dostał kiedyś od mamy,
i zaczyna na niej grać.
Bilety: 5 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Allo, Allo” - Duża Scena -pre-

reż. Jan Tomaszewicz. BTD,
Plac Teatralny;

BTD, Plac Teatralny;

19 Sobota

— 12:00
Kino Małego Widza. „Koko
smoko” (po seansie zajęcia

plastyczne). Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul . Zwycięstwa;
—
3. KODM – debiuty „Strzała
Północy 2015”
— 14:00 – 18:00
Spektakle konkursowe,
zakończenie. Domek Kata,

ul. Grodzka;

wolny, sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

miera. BTD, Plac Teatralny;

— 20:00
Stand-Up Koszalin prezentuje. Tym razem bez cenzury.

Wstęp 20/25 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 19:00
„Allo, Allo” - Duża Scena -

21 Poniedziałek
— 16:00 – 19:00
Dzień otwarty w CK 105.
CK105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• Festiwal Muzyki Akordeonowej w CK105

• Katarzyna Stenzel w Filharmonii

• Koncert zespołu Hanza w Kawałku Podłogi

23 Środa

25 Piątek

26 Sobota

— 18:00
Spotkanie autorskie z Lechem Fabiańczykiem „Człowiek i okoliczności”, podczas

— 16:00
„Pożegnanie lata”, zapro-

— 12:00
Kino Małego Widza. „Bystry
Bill” (po seansie zaprasza-

którego wyświetlone zostaną
filmy: „Oto człowiek”, „Smak
czasu” i „Okruchy historii”.
Club 105, ul. Zwycięstwa;

24 Czwartek
— 16:00
Spotkanie autorskie z Januszem Piotrem Kowalkowskim, połączone z promo-

cją jego książek i recitalem.
Wstęp wolny. Filia nr 11
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, ul. M.Wańkowicza;
—
XV Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej;
— 18:00
Koszalińskie Akordeony
i Uralskie Trio Akordeonowe. Wstęp wolny. Sala

widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

szone zespoły: zespół słowno-muzyczny RO Śródmieście i Szczęśliwa Trzynastka
z Koszalina. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
—
XV Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej;
— 18:00
zespół „Liritsa” z Białorusi.

Wstęp wolny. Sala
widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert symfoniczny.

my na zajęcia w „Miasteczku Drogowym”). Bystry Bill to
uroczy i pomysłowy miś koala,
który marzy o wielkiej przygodzie. Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
—
XV Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej;
— 18:00
Duet „Paryż – Moskwa”.

Wstęp wolny. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

Wojciech Semerau-Siemianowski – dyrygent, Katarzyna Stenzel – aktorka. Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

— 19:00
„Allo, Allo” - Duża Scena -

—
Salsoteka - wieczór tanecz-

Grupa gra muzykę rockową,
energetyczną i bardzo różnorodną, nie zamykają się w jednym gatunku i jednej stylistyce. Sami piszą utwory i teksty.
Wstęp 15/20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

ny w kubańskich rytmach.
Wstęp 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

reż. Jan Tomaszewicz. BTD,
Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert zespołu Hanza.

Kalendarium kulturalne

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Izabela Rogowaska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

12-13

• „Wesoła Wdówka” w kinie Kryterium

• „Wariacje enigmatyczne” w BTD

• „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” w BTD

27 Niedziela

29 Wtorek

30 Środa

—
XV Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej;
— 12:00
Koncert galowy. Wstęp wol-

— 11:00
„Wariacje enigmatyczne” -

— 11:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety” - Mała Scena -

ny. Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;
— 12:00
„Ptak Ugui - baśń muzyczna”.

Koncert w ramach projektu
Familijny Park Sztuki.
Orkiestra wykona bajkę muzyczną współczesnego polskiego kompozytora Piotra
Mossa. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 18:00
Metropolitan Opera: „Wesoła Wdówka”. Reż.: S. Stro-

man; dyrygent: A. Davis,
przewidywany czas trwania:
180 min. Na wielki uroczysty bal w ambasadzie Pontevedry w Paryżu przybywa
wdowa po bankierze. Bilety:
30 zł/35 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Allo, Allo” - Duża Scena -

reż. J. Tomaszewicz.
BTD, Plac Teatralny;

Mała Scena, reż. B. Semotiuk
„Wariacje enigmatyczne” to
historia pisarza-noblisty, zaszytego w swojej samotni na
wyspie pod kołem podbiegunowym - Abla Znorko, który właśnie wydał swoją nową książkę. Przyjeżdża do niego Eric
Larsen, podający się za dziennikarza. BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
Szminka Movie: „Amy”.

Dokumentalna opowieść
o zmarłej w 2011 roku w wieku 27 lat brytyjskiej wokalistce Amy Winehouse. Historia dziewczyny obdarzonej fenomenalnym talentem, która
w bardzo krótkim czasie stała się światową gwiazdą. Film
zrealizowany z nieznanych do
tej pory materiałów archiwalnych, z bardzo bliska pokazujący jej zawrotną karierę, presję globalnego sukcesu, potrzebę ryzykownego życia i trudne
związki z mężczyznami.
Bilety: 10 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

reż. Paweł Palcat. Wojna nie
ma w sobie nic z kobiety na
podstawie słynnej książki
Swietłany Aleksijewicz. Trzy
kobiety po latach milczenia
decydują się mówić. O wojnie, w której brały udział.
Swojej wojnie- bez dat, faktów, polityki, pełnej emocjiniemęskiej. Wojnie, na którą nie ma miejsca we współczesnym medialnym świecie.
W ten sposób chcą przepracować wstydliwą i długo
skrywaną traumę. Tylko, czy
jest to jeszcze w ogóle możliwe? Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;

Kalendarium kulturalne

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 - 16:00 – 094 347 57 03
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 16:00 - 20:00 – 094 347 57 41

Polecamy kultura

60 lat
Orkiestry
Filharmonii
Koszalińskiej
Brak własnej sali koncertowej, słabe współbrzmienie, skromna ilość słuchaczy - to problemy już
dawno zapomniane. Jeszcze niedawno świętująca
półwiecze Filharmonia Koszalińska, dziś rozwija się
znacząco z myślą o swoich słuchaczach i będzie obchodzić jubileusz 60-lecia działalności.
W nadchodzącym sezonie artystycznym zaprezentujemy naszym melomanom nie tylko koncerty abonamentowe wypełnione obiegowym repertuarem symfonicznym. W rocznym planie znajdą się
wydarzenia muzyczne obejmujące festiwale, koncerty kameralne i dzieła wykonane z udziałem chórów oraz familijne koncerty prowadzone z myślą
o najmłodszych słuchaczach. Do urokliwie położo-

nej w koszalińskim parku sali koncertowej zaproszenia przyjęło wielu znanych koncertujących i śpiewających polskich solistów oraz dyrygentów. Bieżące informacje o koncertach można znaleźć na stronie
internetowej www.filharmoniakoszalinska.pl oraz
na profilu facebook. Sześćdziesiąty sezon artystyczny rozpocznie koncert w dniu 11 września o godz.
18:30. W programie znajdą się: Uwertura do opery
„Piotr Medyceusz” J. M. Poniatowskiego, Koncert
na fortepian, skrzypce i wiolonczelę C-dur op.56 L.
van Bethovena oraz „Obrazki z wystawy” M. Ravela. Na fortepianie zagra uważany za jednego z najwybitniejszych polskich pianistów-kameralistów Marcin Sikorski. Jego pasją jest interpretowanie arcydzieł kameralistyki. Partię skrzypiec wykona Łukasz
Błaszczyk - zdobywca licznych nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych i kameralnych. Koncertujący w Europie, obu
Amerykach, Afryce i Azji Rafał Kwiatkowski zagra
tego dnia na wiolonczeli. Podczas koncertu Orkiestrą dyrygował będzie współpracujący z Filharmonią Koszalińską Massimiliano Caldi.
Dla młodszych słuchaczy polecamy spotkanie realizowane w ramach Familijnego Parku Sztuki w dniu 13 września o godz. 12:00. W przystępny
dla dzieci sposób przedstawione zostaną utwory klasyczne „malowane” dźwiękami. Podczas koncertu
wyświetlane będą obrazy stanowiące inspirację dla
Modesta Musorgskiego do napisania cyklu 10 miniatur fortepianowych „Obrazki z wystawy”. Serdecznie
zapraszamy.
Materiał opracowany
przez Filharmonię Koszalińską

fot. Archiwum Filharmonii

14-15

Polecamy kultura

Młodzi
fotografują
muzea
Muzealne Spotkania z Fotografią, których finał odbywa się w tym miesiącu, to międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży od 15 lat, organizowany przez Muzeum w Koszalinie. Uczestnikami
są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas wizyty
w muzeum wykonali fotografie lub multimedialne
fotoreportaże, przedstawiające muzealne wystawy,
pojedyncze eksponaty oraz ich zestawy, zaplecze muzeum, a także budynki muzeów, fragmenty ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Do konkursu przystępują także dzieci i młodzież przedstawiający w formie
reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje „spotkanie z muzeum” (lekcję muzealną, zajęcia
w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do
muzealnego skansenu itp.).
Do XV Muzealnych Spotkań z Fotografią przystąpiło 334 młodych fotografów z Litwy, Niemiec,
Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy, którzy zgłosili 1064
prace – 1039 zdjęć i 25 multimedialnych fotoreportaży. Najmłodszy uczestnik miał dziewięć lat, najstarszy - osiemnaście. Najliczniejszą grupę stanowili siedemnastolatkowie. Obradujące 11 lipca 2015
roku jury wyłoniło grono laureatów liczące siedemnastu uczniów. Tegorocznymi zwycięzcami są: Edmund Bojanowski z Olsztyna, 14 lat; Kajetan Dąbrowski z Poznania, 10 lat; Michał Dolina z Biłgoraja,
17 lat; Gabija Jakstyte z Kowna, 15 lat; Barbora Kapustová z Bratysławy, 16 lat; Zofia Klamka z Radomia, 17
lat; Jelizawieta Koperskaja, z Sankt Petersburga, 15 lat;
Kristina Krúžková z Cerovy, 16 lat; Anna Łebkow-

▴ fot. Polina Pawłowa, 15 lat, Droga do Luwru

ska z Lublina, 16 lat; Bianka Masničáková z Bratysławy, 17 lat; Sylwia Mierzwińska z Lublina, 16 lat; Polina Pawłowa z Sankt Petersburga, 15 lat; Hanna Pydynowska z Krapkowic, 18 lat; Piotr Swierdłow z Sankt
Petersburga, 16 lat; Katarina Tomovičová z Závodu, 17
lat; Przemysław Wachowiak z Osielska,17 lat; Sandra
Wrońska z Trawnik, 17 lat. Szczegółowy werdykt jury
zostanie ogłoszony podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, który odbędzie się 17 września o godz.
17 w Muzeum w Koszalinie. Na tegorocznej wystawie przedstawione są 154 fotografie wykonane przez
97 autorów. Prawie wszystkie to zdjęcia cyfrowe, ale
są też nieliczne, wykonane technikami klasycznymi.
Dominują prace barwne, sporo jest również czarno-białych. Większość zdjęć dokumentuje muzealną
rzeczywistość, choć niemało jest udanych, twórczych
interpretacji tematu. Ekspozycję można będzie oglądać w Muzeum w Koszalinie od 17 września do 15 listopada. Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną
także wyróżnione fotokasty.
Patronat nad konkursem sprawują: minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz minister edukacji narodowej.
Materiał opracowany
przez Muzeum w Koszalinie

Polecamy kultura

Międzynarodowe
akordeony
po raz piętnasty
Zaczęło się skromnie i niewinnie czternaście lat
temu. Przez trzy dni Koszalin gościł 120 muzyków,
którzy przyjechali z Sierakowa, Świnoujścia, Gryfic
i Rudy Śląskiej. Byli także goście z Niemiec, z Pasewalku, Neubrandenburga i Wolgast. Wystąpili również młodzi koszalinianie. Festiwal od samego początku nie jest konkursem, a przede wszystkim spotkaniem młodych i muzykalnych ludzi. Znakiem
rozpoznawczym imprezy stała się polsko-niemiecka
orkiestra, złożona z dzieciaków z Gryfic, Świnoujścia
i Wolgast. W tym roku do Koszalina przybędzie ok.
130 artystów z Polski, Rosji, Białorusi, Niemiec i Francji. Na koncertach wieczornych zagrają: w czwartek
24.09 - Koszalińskie Akordeony i Uralskie Trio Akordeonowe, w piątek 25.09 - zespół „Liritsa” z Białorusi
i w sobotę duet „Paryż - Moskwa”. Na koncercie galowym w niedzielę zagrają wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu, a także Wielka Orkiestra Festiwalowa. Warsztaty dla zespołów uczestniczących w festiwalu poprowadzi trzech profesorów z Państwowej
Akademii Sztuki z Perm (Rosja). Koncerty odbywać
się będą w sali kina Kryterium o godz. 18:00, galowy
o godz. 12:00. ■ (KG)
24 – 27 września, Festiwal Zespołowej Muzyki
Akordeonowej, sala kina Kryterium, wstęp wolny.

TV Max zaprasza:
Zakopower!

fot. Materiały promocyjne

16-17

Zespół Sebastiana Karpiela - Bułecki to, ujmując skrótowo, folkowa „dusza” obleczona rockowym
„ciałem”. Z jednej strony wierny korzeniom, z drugiej chętnie absorbujący współczesne muzyczne nurty i tradycyjne folkowe instrumentarium pięknie
równoważący groźnym pomrukiem gitary, mocnym
uderzeniem rockowej sekcji rytmicznej czy jazzowymi dęciakami. Cichym bohaterem tego zespołu jest
Mateusz Pospieszalski, kompozytor i producent nagrań Zakopower, a twarzą i niepodrabialnym głosem Sebastian Karpiel - Bułecka. Na ten duet nie ma
mocnych. Zespół ma tysiące wiernych fanów, dzięki
którym regularnie grywa około 100 koncertów rocznie, niemal na całym świecie. W roku 2011 ukazał
się album Boso. Pierwszy singiel „Boso” zdobył najwięcej głosów publiczności, a tym samym tytuł Złotej Superpremiery na 48. Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu, a cała płyta osiągnęła status potrójnej platyny. Rok później album zyskał również uznanie
w oczach Akademii Fonograficznej, która przyznała
aż trzy nagrody Fryderyk 2012.
Obecnie zespół pracuje nad nowym materiałem,
którego zwiastuny można usłyszeć na koncertach.
Premiera planowana jest na jesień.
Materiał promocyjny
5 września, TV Max zaprasza: Zakopower,
godz. 20:00, Amfiteatr, wstęp wolny.

Polecamy kultura

Jubileuszowe
Spotkania Kultur

Święto Plonów

19 września, X Spotkanie Kultur - Koszalin 2015,
godz. 17:00, sala Kina Kryterium.
Dobroto

▴

Powiat koszaliński i miasto Koszalin, kontynuując naszą piękną, polską tradycję, organizuje kolejne Dożynki. Uroczystość rozpocznie się o godzinie
11:00 mszą św. dziękczynną w koszalińskiej katedrze.
Następnie poszczególne delegacje gmin powiatu koszalińskiego: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno oraz miasto
Koszalin, uformują korowód, który przejdzie ulicami Koszalina do placu przy amfiteatrze. Tam na scenie głównej odbędzie się dalszy ceremoniał dożynkowy - czyli przyjęcie wieńców dożynkowych i bochna
chleba z tegorocznych zbiorów, który zostanie podzielony, jak nakazuje tradycja, sprawiedliwie przez
gospodarzy tegorocznego Święta Plonów - starostę
koszalińskiego Mariana Hermanowicza i prezydenta
Koszalina Piotra Jedlińskiego - wśród członków delegacji gminnych. Tradycyjnie podczas Święta Plonów
odbędą się prezentacje rękodzielników oraz gmin,
sołectw, stowarzyszeń. Nagrodzone zostaną trzy najładniejsze stoiska i najpiękniejsze wieńce dożynkowe.
Na zakończenie imprezy o godzinie 18:00, zaplanowane są dwa koncerty w wykonaniu Dona Vasyla Juniora i zespołu Ivona. ■ (KG)

Tradycyjnie już we wrześniu odbędą się kolejne prezentacje artystyczne zespołów, upowszechniających kulturę trzech narodowości: ukraińskiej,
niemieckiej i romskiej. Na koncercie będzie można zobaczyć: 11 osobowy Cygański Zespół Artystyczny Bogdan Trojanek & Terne Roma, pochodzącą z Gdańska i Ełku formację Dobroto, prezentującą
muzykę ukraińską oraz zespół Oder – Blass - Band–
Zespół Mniejszości Niemieckiej z Żywocic. Bogdana Trojanka specjalnie przedstawiać nie trzeba - jest
zdobywcą nagrody Złoty Głos – przyznanej w Opolu w kategorii Muzyka Folk w 2001 r. Dwa lata później Polskie Radio nominowało go do nagrody Fryderyka, w kategorii Zespół Roku. Dobroto jest zespołem
world fusion music. Twórczość grupy to połączenie
wielogłosu z szeroko pojętą muzyką świata. Oder –
Blass - Band to 12 osobowy Zespół Mniejszości Niemieckiej z Żywocic, działający przy Krapkowickim
Domu Kultury. Organizatorem imprezy jest Zarząd
Koła i Oddziału Związku Ukraińców w Polsce przy
współpracy z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej „Pomerania” w Koszalinie oraz CK105 w Koszalinie. ■ (KG)

12 września, Święto Plonów, 11:00 msza dziękczynna w koszalińskiej katedrze, od ok. 12:30, plac przy
amfiteatrze.

▴ Bogdan Trojanek & Terne Roma

Polecamy kultura

Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ruszyła trzy lata temu. Wszystko po to, aby podnieść poziom czytelnictwa i dać szansę na kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
Koszalińska Biblioteka Publiczna od początku zaangażowała się w tę pożyteczna akcję. Pierwszym dziełem czytanym wspólnie była nasza epopeja narodowa - „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Koszalińska książnica zorganizowała czytanie
w dwóch galeriach handlowych Atrium i EMKA, by
dotrzeć szczególnie do osób nieczytających albo czytających sporadycznie. Fragmenty „Pana Tadeusza”
przeczytali wówczas przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Piotrem Jedlińskim na czele, radni, dyrektorzy instytucji miejskich, młodzież
z II LO w Koszalinie, odwiedzający galerię handlową mieszkańcy Koszalina. Ponadto dzieła Mickiewicza można było posłuchać w autobusach komunikacji
miejskiej. W 2013 roku Narodowe Czytanie odbyło się
na placu przed biblioteką. Młodzież zrzeszona w Studium Poezji i Piosenki im. pp. Ziembińskich przeczytała z podziałem na role „Pana Jowialskiego” Aleksandra Fredry. Obecne w tekście wierszowane bajki z morałem były odczytywane przez przedstawicieli władz
miasta, chętnych przechodniów i zaprzyjaźnionych
czytelników. Rok temu w galerii handlowej EMKA
usłyszeliśmy fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. Lektury podjęli się przedstawiciele władz miasta,
radni, młodzież ze Studium Poezji i Piosenki im. pp.
Ziembińskich, odważniejsi czytelnicy biblioteki. Liczni przechodnie z zakupami śledzili występy z galerii
przy schodach. Czwartą edycję Narodowego Czytania
w Koszalinie organizują wspólnie Koszalińska Biblioteka Publiczna, Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz i Restauracja City Box. Zapraszamy do
wspólnego czytania 5 września w godz. 12:00-15:00 do
restauracji City Box na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa przeczytają aktorzy z Teatru Propozycji Dialog, gotowość czytania wyraził też prezydent Piotr Jedliński.

fot. archiwum KBP
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Narodowe
czytanie
2015
Wszystkich serdecznie zapraszamy do zatrzymania w biegu codziennych spraw i wysłuchania choćby fragmentu pięknie czytanej przez naszych aktorów „Lalki” Bolesława Prusa. Tradycyjnie zapraszamy również do aktywnego udziału w czytaniu.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
5 września, Narodowe Czytanie - „Lalka” Bolesława Prusa, godz. 12:00 – 15:00, City Box, Rynek
Staromiejski .

Pałac Młodzieży
Za nami wspaniałe dni słonecznego lata. Pełni
energii wrócicie do swoich obowiązków. Być może
po letnich przygodach odkryliście w sobie nowe
możliwości, talenty czy zainteresowania. Wielu
z Was będzie szukać miejsc, w których może rozwijać swój twórczy potencjał. Znajdą się i tacy, którzy
nie lubią się nudzić, kochają przygody i wyzwania,
pragną poznawać nowych ludzi, podzielających te
same pasje, ludzi kreatywnych i twórczych. Wszystkich Was zapraszamy do nas, do Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Jesteśmy centrum edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Rozbudzamy ambicje i pasje młodych ludzi, prowadząc cotygodniowe zajęcia
w różnych formach artystycznych. Szeroka formuła programowa, otwarcie na dokonujące się zmiany
i aktualne potrzeby, powodują, że jesteśmy placówką w pełni żywą.

Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

fot. Jerzy Charkiewicz

fot. Jerzy Charkiewicz

Czekamy na
młodych
i kreatywnych!

Dzieje się tak za przyczyną naszej wieloletniej historii, bogatej w osiągnięcia i sukcesy oraz wydarzenia o zasięgu miejskim i ogólnopolskim. Oferujemy
Wam doświadczoną kadrę i niezwykłą atmosferę.
Dzieci i młodzież są najbardziej wymagający. Staramy się poznawać ich pragnienia, potrzeby i potrafimy im wyjść naprzeciw. Dlatego przygotowaliśmy
dla Was 98 grup - 1268 miejsc tygodniowo. Taniec,
teatr, muzyka, plastyka, fotografia, technika, sport,
akademia aktywności to obszary, w których każdy znajdzie coś dla siebie. W bieżącym roku szkolnym nowością w naszej ofercie jest chór dziecięcy,
dla dzieci od 7 do 12 lat, które mają słuch muzyczny, poczucie rytmu i dobry głos. W naszych propozycjach niedawno pojawiły się zajęcia akrobatyczne,
gdzie można uczyć się podstaw żonglerki, ekwilibrystyki oraz innych form aktywności ruchowej, świetnie się przy tym bawiąc. Od ubiegłego roku uczymy
się języka angielskiego i łaciny. Pytacie, kto dziś uczy
się łaciny? My! Jej znajomość jest niezbędna do czytania i rozumienia współczesności. A zatem młodzi
koszalinianie: Per aspera ad astra! (Przez trudy do
gwiazd). Czeka na Was mnóstwo atrakcyjnych zajęć, koncertów, spektakli, działań parateatralnych,
przeglądów i konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Od początku tego miesiąca trwa nabór
uzupełniający. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie: www.pm.koszalin.pl Czekamy na Was! A jeśli
chcecie nas poznać lepiej to, zapraszamy 12 września
od godz. 11:00 - na imprezę plenerową „Ulica Barw”
przy ul. Bogusława II 2. Będzie wspaniała zabawa
i doskonała atmosfera; zaś na Rynku Staromiejskim
z okazji jubileuszu miasta, pałacowa młodzież zaprezentuje happening połączony z wystawą pt. „Młodzi
miastu”.

Jubileusz I LO

fot. Archwium szkoły

fot. Archwium szkoły
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70 lat Dubois
Niewiele instytucji ma w Koszalinie tak długą
historię, jak I LO. Powstało zaraz po wojnie, decyzje zapadły jeszcze w maju 1945 roku. Zdzisław
Grzymała, wtedy uczeń klasy I, pamięta tę pioniersko-powojenną atmosferę: „Na razie głównie
nosimy ławki. Podoba mi się profesor Sierociński
– chodzi jeszcze w mundurze kapitana”. Od początku siedzibą I LO miał być budynek przy ul.
Stalingradzkiej (teraz Komisji Edukacji Narodowej), wzniesiony w 1912 roku na potrzeby żeńskiego gimnazjum im. Księżnej Bismarck, założonego przez Luizę Freitag jeszcze w XIX wieku.
Ale siedzibę udostępniono szkole dopiero w listopadzie 1947. Bogusław Graczyk, we wrześniu 1945
drugoklasista, zwracał uwagę na specyfikę nowej szkoły: „To dla mnie szok! Po pierwsze szkoła
mieści się w budynku mieszkalnym, a po drugie
– jest to szkoła koedukacyjna, a nie męski zakon
(jak miałem w Gnieźnie)”. Siłą I LO była zawsze
kadra pedagogiczna. Z konieczności wymieńmy
tylko niektóre nazwiska: Roman Sierociński, Jan
Laskowski, Jadwiga Jelec, Marian Dąbrowski,
Lech Żyła (legendarny dyrektor szkoły w latach
1971-1998), Zofia Wąs-Zięba, Anatol Ulman, Mirosława Sklenarska. A młodzież tej szkoły, drugi – równie ważny – filar jakości Dubois, była zawsze niezwykła. Przychodzili i przychodzą tutaj uczniowie zdolni, ciekawi świata, ambitni, ale
jednocześnie kreatywni, poszukujący, oryginal-

ni, często niepokorni. Szkoła wypuściła w świat
blisko dziesięć tysięcy absolwentów, a wśród nich
są lekarze, generałowie, aktorzy, twórcy filmowi,
sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, nauczyciele,
inżynierowie, dziennikarze, naukowcy, nauczyciele, urzędnicy, posłowie, senatorowie… I LO
im. Stanisława Dubois to dziś jedna z najlepszych
szkół średnich w Polsce, z najwyższymi wynikami egzaminów maturalnych w regionie – gwarantującymi miejsca na najlepszych kierunkach,
z najwyższym wskaźnikiem EWD (edukacyjna
wartość dodana). W ostatnich 16 latach uczniowie I LO zdobyli rekordową liczbę tytułów olimpijskich: 289, w tym 83 tytułów laureata. Szacowny jubileusz szkoła obchodzić będzie od 20 do
27 września. W tym czasie planowane są różne,
bardziej i mniej oficjalne, uroczystości, spotkania i wydarzenia. W planach znajdują się m.in.:
bieg uliczny „7070 metrów na 70-lecie” (20 IX),
otwarte spotkanie ze znanym coachem, absolwentem I LO, Mateuszem Grzesiakiem (zapewne 22 IX), wystawy fotograficzne, koncerty, spektakl teatralny, warsztaty filmowe prowadzone
przez twórcę zdjęć do oskarowej „Idy”, absolwenta I LO, Łukasza Żala, uroczystość jubileuszowa
w auli szkoły (25 IX), XI Zjazd Absolwentów (2627 IX, w tym Wielki Bal Dubois w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Śniadeckich). ■ (KG)

Polecamy sport

Sport
dla cierpliwych
Podobno nudne i mało widowiskowe, ale mają
sporo zwolenników. Mowa oczywiście o szachach,
które w Koszalinie można trenować od ponad dwudziestu lat w Akademickim Klubie Szachowym
„Hetman Politechnika Koszalińska”.
Zaczęło się od piątkowych turniejów „Grand
Prix Koszalina” w szachach szybkich i błyskawicznych, później pojawiły się imprezy o zasięgu wojewódzkim: finały Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostwa Województwa Juniorów i inne.
Najbardziej znanym turniejem organizowanym
w Koszalinie jest Międzynarodowy Memoriał Szachowy Józefa Kochana. Największy nacisk klub stawia na pracę z młodzieżą. Pierwszymi nauczycielami byli Lucjan Kowalczyk i Andrzej Małyszko.
Od 16 lat na etacie trenera jest Henryk Węgrow-

ski, którego zadaniem było i jest przygotowywanie zawodników do zawodów rangi
państwowej. W/w trenerzy mają już następców w postaci swoich wychowanków: Piotra Mickiewicza, Dariusza Długopolskiego czy też Tomasza Kamienieckiego. 13 lat
temu w klubie pojawił się Bogusław Kuma.
Szkolenie odbywa się na czterech poziomach: zajęcia przedszkolne, pozalekcyjne
w szkołach, zajęcia w klubie oraz indywidualna praca z najlepszymi.
Jeżeli są państwo zdecydowani rozpocząć trenowanie w klubie szachowym, należy skontaktować się Tomaszem Kamienieckim pod numerem telefonu: 517-216-317 lub
wysyłając e-maila pod adres: kamieniecki.
hetman@wp.pl. Klub „Hetman - Politechnika Koszalińska” ma swoją siedzibę przy
ul. Racławickiej 15-17. ■ (RB)
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Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 5.09
III liga Bałtycka, Gwardia
Koszalin - Vineta Wolin,

bilety: normalny 8 zł,
ulgowy 5 zł, Stadion
Gwardii przy ul. Fałata 34;

— 12.09
III liga Bałtycka, Świt
Skolwin - Gwardia Koszalin;
— 19.09
III liga Bałtycka, Gwardia
Koszalin - Rasel Dygowo,

bilety: normalny 8 zł,
ulgowy 5 zł, Stadion
Gwardii przy ul. Fałata 34;

AZS Koszalin
— koszykówka
Przerwa w rozgrywkach;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 5.09, 17:30
PGNiG Superliga kobiet Energa AZS Koszalin - Ruch
Chorzów, bilety: 12 zł, 4 zł,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 12.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet KPR Jelenia Góra - Energa
AZS Koszalin, bilety: 12 zł,

4 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 19.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet Energa AZS Koszalin Pogoń Baltica Szczecin;
— 23.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet Zagłębie Lubin Energa AZS Koszalin;

— 26.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet Energa AZS Koszalin UKS PCM Kościerzyna,

bilety: 12 zł, 4 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 5.09
III liga Bałtycka, BGKS
Przodkowo - Bałtyk Koszalin;
— 12.09
III liga Bałtycka, Bałtyk
Koszalin - Lechia II Gdańsk,

wstęp wolny, Stadion KS
Bałtyk, ul. Andersa;

— 19.09
III liga Bałtycka, Pogoń II
Szczecin - Bałtyk Koszalin;
— 26.09 - III liga Bałtycka,
Bałtyk Koszalin - Kaszubia
Kościerzyna, wstęp wolny,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 26.09
III liga Bałtycka, Chemik
Police - Gwardia Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 5-6.09
Turniej towarzyski - VII Memoriał im. B.Bigdy i F.Potocznika, wstęp wolny, Hala

Gwardii przy ul. Fałata 34;

— 12.09
II liga - Szczypiorniak
Olsztyn - Gwardia Koszalin;
— 19.09
II liga - Stal Gorzów Wielkopolski - Gwardia Koszalin;
— 26.09
II liga - Gwardia Koszalin LKS Kęsowo, wstęp wolny,

Hala Gwardii przy
ul. Fałata 34;

Biegi
— 11.09, 18:30
Leśna Piątka, udział bezpłatny, Parking przy ul. Słupskiej;

fot.: Aleksandra Piec

Aktywny Koszalin

Mamy
stowarzyszone
Jedno z najmłodszych koszalińskich stowarzyszeń, działające od kwietnia tego roku, nosi nazwę:
„Mama w Mieście Koszalin” i powstało na bazie szybko rozwijającej się facebookowej grupy o tej samej nazwie. W krótkim czasie przyłączyło się do niej blisko dwa tysiące mam, które wymieniały się radami i rozmawiały na ważne dla siebie tematy. Szybko
okazało się, że warto pomyśleć o bardziej zorganizowanej działalności, dzięki której będzie możliwe pozyskanie funduszy na realizację różnych projektów.
Najbardziej aktywne mamy, a wśród nich pomysłodawczyni projektu, Anita Rączka powołały do życia stowarzyszenie, które wychodzi z grupy, ale i ją reprezentuje. Są wśród nich osoby o mniejszym i większym doświadczeniu w tego rodzaju aktywności, są
tam panie, które prowadzą dom na całym etacie, są
także prawniczki, dziennikarki i handlowcy. Największym projektem „MwMK” jest sztab pomocowy
„Mama – mamie”. Pierwsza akcja pomocy była wynikiem przypadku. Natalia Ładyko, jedna z pań ze stowarzyszenia, będąc ze swoim synkiem w szpitalu, poznała panią Agatę, która znalazła się w bardzo trudnej
sytuacji życiowej. Na prośbę o pomoc dla niej, mamy
zareagowały nadzwyczajnie – dwa busy wypełnione darami pojechały do domu jej i jej dzieci. Oprócz
pani Natalii w skład sztabu pomocowego wchodzą:
Katarzyny - Jagiełło i Otfinowska. Zgłaszają się do

nich różne osoby potrzebujące lub wiedzące, kto takiej pomocy potrzebuje. Następnie panie weryfikują te potrzeby w domach osób zainteresowanych, rozmawiają z dziećmi i jeśli pomoc jest potrzebna, to jest
ona organizowana. Niekiedy w postaci zbiórek innym
razem w formie zgłoszeń do różnych instytucji. Stowarzyszenie cały czas poszukuje odpowiedniego pomieszczenia na magazynowanie zebranych rzeczy,
bo na razie mieszkania niektórych mam wyglądają jak składziki czy magazyny. Odzew na apel o pomoc umieszczany na facebooku jest na ogół bardzo
duży. Najnowszym pomysłem „MwMK” jest zbiórka
wyprawek szkolnych, w postaci gotowych rzeczy albo
pieniędzy na ich zakup. Kolejnym będzie organizowanie paczek na święta. Jak dotąd odbyły się cztery takie
akcje, które przyniosły pomoc kilkunastu rodzinom.
Członkinie stowarzyszenia, które są np. coachami, prawnikami czy zajmują się wychowaniem fizycznym, co jakiś czas organizują małe eventy dla
innych mam. Planowane są także specjalistyczne dyżury raz lub dwa razy w tygodniu, poświęcone konkretnemu tematowi, np. pomocy prawnej albo
przemocy w rodzinie. W ciągu najbliższych tygodni
„MwMK” będzie miało swoją siedzibę z numerem
telefonu i zacznie się normalna działalność biurowa.
Na razie mamy zainteresowane działaniem grupy
i stowarzyszenia odsyłamy do facebooka, gdzie należy wpisać hasło: Mama w Mieście Koszalin Stowarzyszenie. ■ (KG)
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Postać

Podglądać
aparatem
Osoby, które rejestrują rzeczywistość lub ją przetwarzają, nazywa się artystami. Jedni malują, drudzy piszą książki. Anitę Myśliwiec, koszalińską maturzystkę, pasjonuje fotografia. Wcześniej zajmowała się tańcem i rysunkiem. W pewnym momencie do
jej rąk trafił aparat i stwierdziła, że robienie zdjęć,
to jest coś, co daje jej wielką satysfakcję. Zaczęła od
uwieczniania ptaszków i kwiatków, z czasem okazało się, że na zdjęciach pojawiają się rzeczy, których w trakcie pstrykania nie zauważała i wydało się
to jej fascynujące. Chociaż mogłaby używać aparatu
całą dobę, to jednak uważa się za człowieka – orkiestrę, osobę która cały czas poszukuje czegoś nowego. Kiedy bierze do ręki aparat uspokaja się i zaczyna
zupełnie inaczej myśleć. Oprócz robienia zdjęć ważny w jej życiu jest także sport. Trenuje pływanie, gra
w tenisa, a od podstawówki gra w siatkówkę. Od niedawna także tańczy salsę.
Anita podkreśla rolę jaką w jej młodym życiu odegrał Pałac Młodzieży i Monika Kalkowska, dzięki której dużo się nauczyła. Nie tylko samego fotografowania, ale także dyscypliny i konsekwencji. Kiedy w piątki pojawiała się na zajęciach,
zawsze musiała być do nich przygotowana. Na początku ze zrobionych 500 zdjęć wybierała 20, a teraz
robi ich 50 i wybiera z nich 3. Anita od kilku lat bierze udział w różnych konkursach, także ogólnopolskich, gdzie otrzymuje wyróżnienia i nagrody. Decy-

zja o udziale w nich wynika często z tego, że ma już
w swoim portfolio zdjęcie, które pasuje do tematyki,
albo ciekawi ją sam temat, jak na przykład „Moda na
folk”. W tym ogólnopolskim turnieju zajęła III miejsce. Swoistym podsumowaniem jej talentu jest nagroda II stopnia jaką otrzymała od prezydenta miasta na tegorocznej Gali Kultury. Wiosną tego roku
w Pałacu Młodzieży przez kilka tygodni można było
oglądać prace Anity Myśliwiec na wystawie „Podglądam...”. W fotografii dla Anity najważniejsza jest
chwila, którą udało się utrwalić. Jednym z jej ulubionych zdjęć jest takie, na którym widać dziewczynkę
odbitą w oknie pociągu. Powstało spontanicznie, bez
żadnego planu, podczas jej wycieczki z babcią.
Jak sobie wyobraża swoją przyszłość ? Na razie
jest na początku dorosłego życia i zamierza próbować bardzo różnych rzeczy w różnych miejscach. Na
pewno jednak chce nadal fotografować. ■ (KG)

WRZESIEŃ 2015 (NR 30)

— 5.09 Narodowe Czytanie,
City Box
— 8.09 – 12.09 Integracja Ty i Ja
— 11.09 Inauguracja
60. jubileuszowego sezonu
artystycznego Filharmonii
— 12.09 Dożynki
— 21.09 Dzień otwarty w CK105
— 24.09 – 27.09 XV Międzynarodowy Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej

