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Centrum Kultury 105
ul. Zwycięstwa 105, tel. 94 347 57 01
ck105.koszalin.pl
facebook.com/CK105wKoszalinie

Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105, tel. 94 347 57 03 
ck105.koszalin.pl/kino 
facebook.com/kinokryterium

Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39, tel. 94 343 20 11
muzeum.koszalin.pl
facebook.com/MuzeumWKoszalinie

Zagroda Jamneńska
ul. Jamneńska 24, tel. 94 341 65 87
zagrodajamno.pl
facebook.com/ZagrodaJamno/

Koszalińska Biblioteka Publiczna
plac Polonii 1, tel. 94 348 15 40
biblioteka.koszalin.pl
facebook.com/koszalinska.biblioteka.publiczna

Bałtycki Teatr Dramatyczny
plac Teatralny 1, tel. 94 342 22 67 
btd.koszalin.pl
facebook.com/BTDwKoszalinie

Filharmonia Koszalińska
ul. Piastowska 2, tel. 94 342 62 20 (kasa)
filharmoniakoszalinska.pl
facebook.com/filharmoniakoszalinska

Pałac Młodzieży w Koszalinie
ul. Bogusława II 2, tel. 94 348 05 00/ 94 341 01 66 
pm.koszalin.pl
facebook.com/pmkoszalin 

Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”
Domek Kata, ul. Grodzka 3, tel. 94 342 52 96
teatrdialog.koszalin.pl
facebook.com/teatr.dialog

Adresy i kontakty

Bezpłatny informator miejski

Redaktor prowadzący: Anna Makochonik

Kontakt: info@grafikkultury.pl

Koszalińska Biblioteka Publiczna  
plac Polonii 1 
75-415 Koszalin 

tel. 94 348 15 40 (centrala)
fax: 94 348 15 50
www.biblioteka.koszalin.pl
e-mail: kbp@biblioteka.koszalin.pl

Layout: Łukasz Waberski
DTP: Piotr Witkowski

grafikkultury.pl

Organizatorów imprez kulturalnych pro-
simy o nadsyłanie informacji o wydarze-
niu (termin, godzina, miejsce, krótki opis, 
grafika) najpóźniej do 20 dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc wydania na 
adres: info@grafikkultury.pl 
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Przed nami wakacje. Odpoczynek, urlopy, wyjazdy... Życzmy Wam na ten letni czas dużo 
słońca, żeby naładować baterie na resztę roku. W przerwach pomiędzy plażowaniem i 
spacerami polecamy korzystanie z imprez kulturalnych. Będzie ich sporo, w Koszalinie i 
regionie. 

Warto sprawdzić między innymi kalendarium Amfiteatru, gdzie odbędzie się  między in-
nymi pierwszy koszaliński festiwal Stand-upu czy oraz kolejny Festiwal Kabaretu, a także 
wystąpią Kortez (2 sierpnia), Cleo (3 sierpnia) oraz Zalewski Unplugged (12 sierpnia). Sce-
na będzie aktywna przez całe wakacje.

 
Filharmonia Koszalińska zaprasza na 56. Międzynarodowy Festiwal Organowy oraz cykl 

plenerowych koncertów Kamerynki. Otwartych będzie też kilka ciekawych wystaw – szcze-
gólnie polecamy tę w Muzeum w Koszalinie „Horyzonty pejzażu”, ze zbiorów Działu Sztuki 
Współczesnej, poświęconą malarstwu II połowy XX wieku oraz „Exlibris” w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej organizowaną przez SARP.

Jest też coś dla dzieci. Akcja Letnia „Bezpieczne Wakacje” skierowana jest do najmłod-
szych koszalinian pozostających w mieście na wakacje. Instytucje miejskie i nie tylko przy-
gotowały dla nich mnóstwo propozycji spędzania czasu – seanse kinowe, koncerty, zajęcia 
plastyczne, muzyczne, sportowe, plenerowe i integracyjne. Pełen wykaz znajdziecie na 
ostatniej stronie miesięcznika, a o wielu piszemy szerzej.

Przpominamy, że ten numer „Koszalińskiego Grafiku Kultury” jest podwójny, a dodatko-
wo specjalny, bo setny! 

Do zobaczenia we wrześniu!

Drodzy Czytelnicy!

Od redakcji

Zaglądajcie na 

grafikkultury.pl 
i bądźcie na bieżąco! 
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Lato pełne muzyki

Tegoroczne lato, szczególnie lipiec, będzie obfitowało w różnorakie koncerty  
z udziałem koszalińskich filharmoników. Oferta jest szeroka, wybitnie dostępna ce-
nowo i przygotowana z myślą o odbiorcach w każdym wieku.

56. Międzynarodowy Festiwal Organowy
Inauguracyjny koncert w koszalińskiej katedrze (1 lipca) będzie jak zwykle bogaty pod 

względem wykonawczym. Po części organowej w wykonaniu instrumentalisty młode-
go pokolenia, Mateusza Rzewuskiego, zabrzmi słynna „Msza dziecięca” Johna Ruttera. 
Partie solowe zaśpiewają festiwalowi debiutanci: sopranistka Angelika Rzewuska i bary-
ton Piotr Figielski. Towarzyszyć im będzie orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, chór Poli-
techniki Koszalińskiej „Canzona” i chór dziecięcy Pomerania Cantat, prowadzone przez 
Radosława Wilkiewicza. Orkiestra, tym razem pod batutą Zygmunta Rycherta, wystąpi 
również w drugim koncercie w katedrze, 8 lipca. Tym razem organistą będzie Manuele 
Barale z Włoch, a drugą część koncertu wypełni repertuar Moniuszkowski. W kolejnych 
piątkowych koncertach (których tego lata zaplanowano dziewięć) słuchaczy czekają re-
citale znakomitych organistów z Polski, Włoch, Niemiec, Rumunii i Ukrainy. Towarzyszyć 
im będą tak ciekawe formacje, jak duet harfowy, trio dęte, dęta orkiestra, lwowski męski 
zespół wokalny Kalophonia (do występu którego w ubiegłym roku nie doszło) i Kape-
la góralska Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem w programie, łączącym muzykę  
z gór z kompozycjami polskiego renesansu. Zarówno program Kalophonii, jak i Sacrum 
po góralsku zostaną powtórzone w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej  
w Jamnie. Bo przecież bez muzyki cerkiewnej i muzyki dawnej nie może obyć się żaden 
festiwal organowy w Koszalinie! 26 sierpnia zostanie on zamknięty koncertem z udzia-
łem organistki Ewy Polskiej. Jego drugą część wypełni Msza Kreolska Ariela Ramireza. 
W partiach wokalnych pojawią się dawno w Koszalinie nie oglądani i nie słuchani ba-
ryton Leszek Skrla i tenor Piotr Kusiewicz, a także chór Centrum Myśli św. Jana Pawła II  
w Warszawie. Poprowadzi go Jan Krutul, którego cztery kompozycje zakończą wakacyj-
ne organowe wydarzenie, odbywające się od 1967 roku!

Bezpieczne Wakacje
Drugi rok z rzędu filharmonia włącza się w akcję organizowaną z myślą o dzieciach 

spędzających lato w mieście. W samo południe we wszystkie poniedziałki lipca będą 
się w niej odbywały muzyczne spotkania, których głównym motywem będzie oczywi-
ście muzyka, lecz przy okazji nie zabraknie miejsca na edukację. Podczas pierwszego 
wykonawcy zaproszą młodych słuchaczy do zgłębiania piękna kompozycji Fryderyka 
Chopina w towarzystwie turystki ze Szkocji i życzliwych przewodników. Drugie spotkanie 
to wycieczka po różnych krajach i regionach, ukazujących swoje charakterystyczne tań-
ce. W trzecim, pod pretekstem bajki i Czerwonym Kapturku, dzieci poznają możliwości 
wykonawcze fletu, oboju, puzonu i klarnetu, a na koniec muzycy porozmawiają z nimi  
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o tym, czy warto ufać obcym. Ostatnie spotkanie w ramach „Bezpiecznych wakacji” to  
z kolei prezentacja instrumentów smyczkowych i tego, co w rękach muzyków potrafią 
one osiągnąć solo, w zespołach i w orkiestrze. Doświadczenie z ubiegłego lata wskazu-
je, że podopieczni półkolonii, dzieci przychodzące indywidualnie, a także opiekunowie 
świetnie się bawią na tych kameralnych koncertach, zgrabnie łączących muzykę klasycz-
ną z elementami teatru, rozrywki i niekiedy folkloru. Cena biletu pozostała niezmienio-
na: każdy widz płaci zaledwie 2 zł.

Kamerynki
Trzecim cyklicznym letnim wydarzeniem, firmowanym przez Filharmonię Koszalińską, 

są Kamerynki. Nazwa, łącząca naturalnie kameralistykę i Rynek (Staromiejski), zadomo-
wiła się już na dobre w świadomości melomanów, zwłaszcza gustujących w nieco lżejszej 
muzie. We wszystkich pięć niedziel lipca wczesnym popołudniem właśnie taka muzyka 
popłynie z sceny przy restauracji Mozaika. Wzruszać, bawić i pobudzać do kołysania się 
w rytmie muzyki będą formacje, dobrze znane słuchaczom Kamerynek z poprzednich lat,  
a tworzone głównie przez muzyków naszej orkiestry symfonicznej. Kolejno wystąpią: kwar-
tet Triada Plus, kwintet smyczkowy Giovane Ensemble z wokalistką Katarzyną Klukowską, 
zespół La Donna e Mobile z wokalistką Lucyną Górską, smyczkowy FiKa Quartet i kwintet 
smyczkowy Viva la Musica. Oczywiście, im więcej słuchających, tym weselej i przyjemniej, 
jednak uczestnicy pragnący słuchać w pozycji siedzącej będą zobowiązani do uiszczenia 
symbolicznej opłaty za krzesło (z gadżetem reklamowym na osłodę). Mat. FK

La Donna e Mobile
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KALENDARIUM WYDARZEŃ FILHARMONII
1 lipca, godz. 19.15/ Mateusz Rzewuski – organy, Radosław Wilkiewicz – dyrygent, Angelika Rzewu-
ska – sopran, Piotr Figielski – baryton, chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona”, chór dziecięcy Po-
merania Cantat, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej/ koncert organowy/ katedra pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny
2 lipca, godz. 18.00/ Golden Hits of Queen/ koncert rozrywkowy/ Filharmonia Koszalińska
3 lipca, godz. 13.00/ Romantycznie, nastrojowo i tanecznie/ koncert kameralny/ Rynek Staromiejski
4 lipca, godz. 12.00/ Turystka ze Szkocji/ koncert edukacyjny/ Filharmonia Koszalińska
8 lipca, godz. 19.15/ Manuele Barale – organy, Zygmunt Rychert – dyrygent, orkiestra Filharmonii 
Koszalińskiej/ koncert organowy/ katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
10 lipca, godz. 13.00/ Magia muzyki miłosnej/ koncert kameralny/ Rynek Staromiejski
11 lipca, godz. 12.00/ W tanecznym rytmie przez świat/ koncert edukacyjny/ Filharmonia Koszalińska
15 lipca, godz. 19.15/ Marek Stefański – organy, Piotr Cyrwus – narracja, Kapela góralska Jaśka Kubi-
ka z Krościenka nad Dunajcem/ koncert organowy/ katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny
17 lipca, godz. 13.00/ Zgadnij, jaka to polska melodia?/ koncert kameralny/ Rynek Staromiejski
17 lipca, godz. 19.00/ Marek Stefański – organy, Piotr Cyrwus – narracja, Kapela góralska Jaśka Kubi-
ka z Krościenka nad Dunajcem/ koncert organowy/ kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
18 lipca, godz. 12.00/ Czerwony Kapturek/ koncert edukacyjny/ Filharmonia Koszalińska
22 lipca, godz. 19.15/ Eugenio Fagiani – organy, Jakub Chrenowicz – dyrygent, orkiestra Filharmonii 
Koszalińskiej/ koncert organowy/ katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
24 lipca, godz. 13.00/ Koncert zupełnie niepoważny/ koncert kameralny/ Rynek Staromiejski
25 lipca, godz. 12.00/ Spotkanie z rodziną instrumentów smyczkowych/ koncert edukacyjny/ Filhar-
monia Koszalińska
29 lipca, godz. 19.15/ Alessandro Bianchi – organy, Klaudiusz Jania – dyrygent, koncertowa or-
kiestra dęta Power of Winds/ koncert organowy/ katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny
31 lipca, godz. 13.00/ Od klasyki do rozrywki/ koncert kameralny/ Rynek Staromiejski
5 sierpnia, godz. 19.15/ Matthias Böhlert – organy, Taras Grudovyj – dyrygent, męski zespół wokalny 
Kalophonia/ koncert organowy/ katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
9 sierpnia, godz. 19.00/ Karol Gołębiowski – organy, Taras Grudovyj – dyrygent, męski zespół wokal-
ny Kalophonia/ koncert organowy/ kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
12 sierpnia, godz. 19.15/ Cristina Deiana Struta – organy, Cosmin Bălean – duduk/ koncert organo-
wy/ katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
19 sierpnia, godz. 19.15/ Jakub Garbacz – organy, trio Gusto Non Barbaro/ koncert organowy/ kate-
dra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
26 sierpnia, godz. 19.15/ Ewa Polska – organy, Jan Krutul – dyrygent, Piotr Kusiewicz – tenor, Leszek 
Skrla – baryton, Mateusz Stankiewicz – akordeon, Adam Woch – gitara, Tomasz Bielecki – perkusja, 
chór Centrum Myśli św. Jana Pawła II w Warszawie/ koncert organowy/ katedra pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny
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Wydarzenie miesiąca

Spotkajmy się w bibliotece

Koszalińska Biblioteka Publiczna w wakacje zaprasza na wydarzenia bliskie przyro-
dzie i otaczającej nas rzeczywistości. Będzie to festiwal podróżniczy, otwarcie ogrodu 
i wystawa architektoniczna. 

Pamiętajcie o ogrodzie!
Dzięki inicjatywie Katarzyny Czarkowskiej powstał Nasz wspólny park – projekt zreali-

zowany dzięki sukcesowi zeszłorocznego głosowania na Budżet Obywatelski. Teren zie-
lony wokół Filii nr 9 został zrewitalizowany, w wyniku czego powstał park kieszonkowy  
z ogrodem społecznym. Mamy nadzieję, że biblioteczny ogród będzie miejscem, w którym 
czytelnicy chętnie będą spędzać czas i odpoczywać z książką.

Otwarciu ogrodu będzie towarzyszyć spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim – 
leśnikiem, filmowcem, obserwatorem dzikiego życia i obrońcą praw zwierząt. Jest on po-
pularyzatorem wiedzy o przyrodzie i ochronie dzikich zwierząt. Prowadzi swój kanał na 
YouTube – Marcin z Lasu, na którym publikuje unikalne nagrania z życia zwierząt. Uczest-
niczył w wielu programach telewizyjnych i nagraniach popularyzujących wiedzę przyrod-
niczą, zaczynając od Teleranka, w połowie lat 90., przez teleturnieje studyjne dla dzieci 
Król zwierząt, W koło natury, po cykl Dzika Polska. Autor książek m.in. Puszcza, Gawędy  
o wilkach i innych zwierzętach.

Na szlaku
TRAWERS – spotkania poza szlakiem, to inicjatywa dwóch pilotek wycieczek, które po-

stanowiły połączyć swoją podróżniczą pasję i doświadczenie oraz stworzyć ciekawe wyda-
rzenie w swoich rodzinnych stronach. Za organizacją wydarzenia stoi Fundacja Nauka dla 
Środowiska oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna. Obie instytucje znane są z tworzenia 
wielu wspaniałych przedsięwzięć w naszym mieście. Jednym z partnerów wydarzenia zo-
stała firma North.pl, której przyświeca motto: naprawiaj, nie wyrzucaj wpisując się tym 
samym w proekologiczne działania organizacji. 

W dniach 22-23 lipca czeka nas wiele atrakcji. W programie: warsztaty tańca afrykań-
skiego z AFROdance przy dźwiękach djembe na placu Polonii, spotkanie z Krzysztofem 
Wielickim, które poprowadzi znany koszaliński dziennikarz Piotr Polechoński na tarasie 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pokaz filmu Wirtualny Koszalin Bartosza Warzechy 
oraz performance Mateusza Piesiaka z muzyką na żywo i pokazem fotografii Uchwycić nie-
uchwytne (sala kinowa KBP) oraz zdobywanie Góry Chełmskiej z Krzysztofem Wielickim, 
legendą polskiego himalaizmu. Na to wydarzenie (23 lipca) obowiązują zapisy pod linkiem 
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/300433-3. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji na 
FB wydarzenia Trawers – spotkania poza szlakiem.

7 lipca, godz. 17.00/ otwarcie ogrodu/ Filia nr 9, ul. Andrzeja Struga 5  
8 lipca, godz. 17.00/ wystawa EXLIBRIS/ gmach główny KBP
22 – 23 lipca/ festiwal podróżniczy Trawers/ gmach główny KBP oraz Góra Chełmska
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Wakacje z Muzeum w Koszalinie 

W wakacje Muzeum w Koszalinie jak co roku włącza się w miejską akcję Bezpiecz-
ne Lato. Poza zajęciami dla grup zorganizowanych w muzealnej ofercie znalazły się 
też atrakcje, w których może wziąć udział każdy zainteresowany, bez wcześniej-
szych zapisów. 

Piknik w parku z Muzeum 
Doroczna impreza rodzinna. Tematy-

ka zabaw dla dzieci i dorosłych nawiązu-
je tym razem do wystawy, która tydzień 
później otwarta zostanie w koszalińskim 
Muzeum i będzie dotyczyła tematyki 
pejzażu w ujęciu sztuki nowoczesnej. 
Uczestnicy pikniku także zostaną za-
proszeni do uważnego przyglądania się 
światu – temu najbliższemu, parkowe-
mu, i temu stworzonemu we własnej 
wyobraźni. Organizatorzy proponują 
następujące tematy: tworzenie kartek 
pocztowych z koszalińskimi krajobra-
zami (najprawdziwszych, takich które 
można będzie później wysłać pocztą); 
gra w kolory; wyznaczanie linii horyzon-
tu (na wzór akcji, którą Ludmiła Popiel  
i Jerzy Fedorowicz wykonali na jednym  
z plenerów w Osiekach); tworzenie 
trzech rodzajów pejzaży, które określone 
zostały jako: ujęty w ramy, fotograficzny, 
kubistyczny i nieoczywisty. Wszystkie te 
poważnie brzmiące tematy zostaną zre-
alizowane w formie swobodnej zabawy, 
bazującej na wyobraźni i poczuciu humoru uczestników, rozwijające zręczność, uczące 
współpracy, dzielenia się umiejętnościami i pomysłami, ale przede wszystkim śmiałego 
patrzenia na świat. 

2 lipca, godz. 10.00 – 15.00/ Park Książąt Pomorskich – w pobliżu Amfiteatru

O trzech zaklętych królewnach” – przedstawienie Teatru Tęcza ze Słupska. 
Przezabawna, a zarazem pouczająca, historia gapowatych zbójców, która rozbawi i dzie-

ci, i dorosłych. Bezpłatne wejściówki dostępne będą w Muzeum na kilka dni przed spekta-
klem (prosimy śledzić informacje na stronie internetowej i FB Muzeum w Koszalinie). 

27 sierpnia, godz. 10.00/ Domek Kata 
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Zajęcia edukacyjne
Spotkania ze sztuką w parku. Cykl spotkań z artystami, którzy objaśnią tajniki swoje-

go warsztatu, wykonując na oczach zainteresowanych, a częściowo także z ich pomocą, 
dzieła sztuki. Takie połączenie warsztatów i artystycznej gawędy to propozycja przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Spotkania zaplanowano na 
trzy lipcowe środy: 6 lipca – spotkanie z malarzem – pejzażystą; 13 lipca – spotkanie z ry-
sowniczką; 20 lipca – spotkanie z rzeźbiarką. 

6, 13 i 20 lipca, godz. 10.00 – 14.00/ Park Książąt Pomorskich – w pobliżu Amfiteatru

Gdzieś tu jest dinozaur... Dzieci pod fachowym okiem ar-
cheologa zabawią się w wykopaliska, w trakcie których od-
krywały będą „najprawdziwszy” szkielet prehistorycznego 
zwierzęcia… Dla bardzo małych plażowiczów przygotowane 
zostaną bezpieczne „małe wykopaliska” oraz zabawy pla-
styczne. Akcja odbyła się w minione wakacje dwukrotnie i za 
każdym razem cieszyła się olbrzymim powodzeniem. 

Uwaga: w razie złej pogody proponowane powyżej terminy 
mogą ulec zmianie (informacje na ten temat należy śledzić na 
stronie internetowej i FB Muzeum w Koszalinie). 

30 lipca i 20 sierpnia, godz. 10.00 – 12.00/ plaża w Ła-
zach, przy głównym zejściu

Portret w złotej ramie. Plenerowa sesja zdjęciowa w replikach dawnych strojów. 
Uczestnicy podzielą się rolami modeli i fotografów, a przy okazji poznają kilka ciekawostek 
na temat mody sprzed wieków oraz zasad malarskiego „modelingu”. 

5 sierpnia, godz. 10.00 – 14.00/ Park Książąt Pomorskich – w pobliżu Amfiteatru

Teatr Tęcza 
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Wakacje w Zagrodzie Jamneńskiej

Warsztaty rodzinne 
(soboty, godz. 13.30 – 15.00)
Haft dla dzieci – nauka tym razem nie tylko 
haftowania (najprostszym ściegiem, z któ-
rym poradzi sobie każde dziecko), ale także 
projektowania. Uczestnicy nie otrzymają go-
towych wzorów, lecz sami narysują motywy, 
które później przeniosą na płótno i wyszyją. 
Wspaniała zabawa rozwijająca zdolności 
manualne i wyobraźnię.

Szydełkowanie dla dzieci – znów nauka najprostszego ściegu, tym razem szydełkowe-
go, czyli łańcuszka. Uczestnicy zajęć będą mogli wykonać łańcuszki dowolnej długości 
i grubości, jedno- lub wielokolorowe, a później, używając koralików, piórek i innych do-
datków, zamienić je w breloczki, bransoletki czy wisiorki. Wszystko wedle woli małego 
artysty.

Ceramika dla rodzin – zajęcia, podczas których dzieci poznają właściwości gliny, a na-
stępnie wspólnie z rodzicami lepią wybrane przez siebie formy. Organizatorzy stawiają na 
samodzielność twórczą; służą radą i pomocą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Gliniane 
dzieła zostają następnie wypalone.

Warsztaty dla dorosłych (soboty, godz. 10.30 – 12.30)
Krajka / tkanie na bardku. Krajka to wąski pasek utkany przy pomocy deseczki tkackiej 
zwanej bardkiem. Była niegdyś ważnym elementem stroju ludowego, jako wzmocnienie 

brzegów odzieży, ozdobne wy-
kończenie stroju albo osobny pa-
sek. Uczestnicy zajęć nauczą się 
rozrysowywania wzorów, nawle-
kania osnowy na bardko, wresz-
cie – tkania na nim krajki.  

Warsztaty dla seniorów 
(środy, godz. 10.00 – 12.00)
Krajka / tkanie na bardku – krajka 
to wąski pasek utkany przy po-
mocy deseczki tkackiej zwanej 
bardkiem. Była niegdyś ważnym 
elementem stroju ludowego, jako 
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wzmocnienie brzegów odzieży, ozdobne wykończenie stroju albo osobny pasek. Uczestnicy 
zajęć nauczą się rozrysowywania wzorów, nawlekania osnowy na bardko, wreszcie – tkania 
na nim krajki. 

Filcowanie na mokro – nauka wykonywania filcu z owczej wełny czesankowej. Filc „wy-
produkowany” podczas zajęć w przyszłości posłuży uczestnikom do własnoręcznego uszy-
cia igielników. 

Ceramika – wykonywanie z gliny prostych prac (jak patery, talerze). Organizatorzy sta-
wiają na samodzielność! Formę wybiera sam uczestnik – prowadzący służy jedynie dobra 
radą, a kiedy trzeba, fachową pomocą.

Ceramika dla każdego 
(niedziele, godz. 11.00 – 12.30)
Warsztaty ceramiczne bez podziału na 
grupy wiekowe czy poziom umiejętności 
– dla wszystkich zainteresowanych, któ-
rzy chcą miło i twórczo spędzić niedziel-
ne przedpołudnie. Mile widziani są za-
równo rodzice z dziećmi czy dziadkowie 
z wnukami, jak i „pojedynczy” dorośli. 
Każdy sam wybiera temat pracy i środ-
ki artystycznej wypowiedzi. Oczywiście 
może liczyć w każdej chwili na fachową 
poradę i takąż pomoc prowadzącej. Go-
towe prace zostają wypalone.

Bliższe informacje oraz zapisy na warsztaty pod numerem telefonu 508 129 892.

Jarmark Jamneński
Tematem przewodnim sierpniowego Jarmarku Jamneńskiego będzie rze-
miosło. Pokazy pracy rzemieślników to oczywiście niejedyne atrakcje – jak 
zwykle na Jarmarku można będzie podjeść smakołyków i zaopatrzyć się  
w piękne wyroby rękodzieła. Planowane są też warsztaty dla dzieci oraz wy-
stępy artystyczne. 

7 sierpnia, od godz. 11.00/ Zagroda Jamneńska
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FILM

KINO NA LEŻAKACH

Miłość jest blisko 
Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli 

parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, korzy-
stają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, 
a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pra-
gnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, 
który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po roz-
wodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się 
do Amazonii. Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama 
się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną Mari-
kę, podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swo-
jego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bru-
no, bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie 
marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się 
obiecująco...

Reż. Radosław Dunaszewski; Obsada: Wojciech Solarz, 
Weronika Książkiewicz, Olga Bołądź; komedia romantycz-
na; Polska 2022; 103 min.

4 lipca, godz. 22.00/ Amfiteatr/ wstęp wolny

Biały potok 
Komedia pomyłek o problemach dwóch zaprzyjaźnio-

nych małżeństw. Michał i Ewa prowadzą stateczne życie, 
podporządkowane pracy i drugiej ciąży. Mieszkający po 
sąsiedzku Kasia i Bartek borykają się z problemami finan-
sowymi. Niespodziewanie dla wszystkich, podczas kłótni 
Kasia wyjawia mężowi, że łączy ją coś więcej z Michałem… 
Przyjaźń i miłość w jednej chwili stają pod znakiem zapy-
tania. Wzajemne podejrzenia, powiązania finansowe oraz 
niewinne z pozoru kłamstwa nakręcają spiralę nieporozu-
mień. Emocje sięgają zenitu. Na dodatek w małżeński spór 
angażują się windykatorzy, policja oraz wścibski sąsiad. 
Chaos narasta mnożąc zabawne sytuacje aż do finału, któ-
ry okaże się szansą na uratowanie obydwu małżeństw. Czy 
wszyscy z niej skorzystają?

Reż. Michał Grzybowski; Obsada: Marcin Dorociński, 
Agnieszka Dulęba-Kasza, Julia Wyszyńska; komedia obycza-
jowa; Polska 2020; 79 min.

10 sierpnia, godz. 21.30/ Amfiteatr/ wstęp wolny
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BEZPIECZNE WAKACJE W KINIE 
poniedziałek – czwartek, godz. 10.30
bilety: 1 zł – dzieci z Koszalina, 10 zł – pozostali

Wilk na 100%; 4 –7 lipca
Freddy Lupin ma prawie trzynaście lat i jest dziedzi-

cem znamienitego rodu wilkołaków. Tak, tak, wilkołaki 
żyją wśród nas! Za dnia wyglądają jak ludzie, ale nocami 
zmieniają się w wilki. Freddy właśnie w dniu swoich trzy-
nastych urodzin po raz pierwszy ma przejść przemianę 
i stanąć na czele swojej watahy. Jego ojciec też był kie-
dyś wodzem, ale poległ w obronie słabszych. Magiczna 
przemiana nie dokonuje się tak, jak to sobie Freddy wy-
marzył. Zamiast przybrać postać potężnego, budzącego 
respekt wilka, chłopak zmienia się w uroczego białego 
pudelka o różowej grzywce. W tej sytuacji, zamiast wo-
dzem staje się pośmiewiskiem, a zaraz potem bezdom-
nym psem ściganym przez łowców bezpańskich zwierząt 
i pewnego szalonego mściciela. Freddy wciąż ma jednak 
serce wilka i nie zamierza się poddać. Z pomocą swojej 
nowej przyjaciółki, suczki Batty i całej czworonożnej 

ulicznej ferajny, Freddy Lupin udowodni, że nawet mały biały pudelek może być stuprocen-
towym wilkiem, jeśli tylko ma odwagę, rozum i krąg zaufanych przyjaciół.

Reż. Alexs Stadermann; animacja/ komedia; Australia 2020; 96 min.

Kraina smoków; 11 – 14 lipca
Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna przystań 

wszystkich smoków jest zagrożona najazdem ludzi. 
Wiele wskazuje na to, że zażegnany przed wiekami kon-
flikt między ludźmi i smokami może rozgorzeć na nowo. 
W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung, wiedziony 
wiarą w legendę o smoczym raju, postanawia wyruszyć 
na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że to właśnie 
tam wszystkie smoki będą już na zawsze bezpieczne. 
Bez zgody Smoczych Mędrców wymyka się z Doliny w 
towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata. Po 
drodze dołącza do nich pewien chłopiec, który uważa 
się za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory smoki oglą-
dał tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki 
podąża pewna niebezpieczna istota, która na rozkaz 
ludzi o mrocznych sercach, ma pokrzyżować ich plany. 
Smok, chłopiec i skrzat to jednak niezwykłe trio, a ich 
odwaga, spryt i poczucie humoru, okażą się bardzo sku-
teczną bronią.

Reż. Tomer Eshed; animacja; Niemcy 2020; 91 min.
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Wyrolowani; 18 – 21 lipca
Ola i Olo od zawsze mają w życiu pod górkę i pod …dziurkę. Co z tego, że należą do uro-

czego gatunku Flumaków, którym zachwycił się sam Karol Darwin, skoro jest to gatunek 
na wylot zagrożony. Flumaki to takie okrągłe istoty z prześwitem w środku, co upodabnia 
je bardzo do donatów. Są zresztą nie mniej słodkie. Niestety los rzadko uśmiecha się do Oli 
i Ola, którzy nawet przez własnych ziomali uważani są za nieogarniętych i fajtłapowatych. 
Ale fortuna kołem się toczy! Tuż przed katastrofą, która na zawsze ma zmieść z powierzchni 
Ziemi całe plemię Flumaków, Ola i Olo wyruszają w podróż w czasie, dzięki której być może 
uda im się odwrócić bieg historii. Przyszłość, do której trafią okaże się jeszcze bardziej za-
kręcona niż ich ojczysty rok 1885, ale powrót do przeszłości to na razie mission impossible. 
W towarzystwie nieletniego dinozaura, szczeniaka Czarusia i kilku innych oryginałów, Ola 
i Olo muszą rzucić się w wir przygody, by odnaleźć zaginionego naukowca, który podobno 
wie jak to wszystko odkręcić.

Reż. David Silverman; animacja/ komedia/ przygodowy; Chiny/ Kanada/ USA 2021;  84 min.

Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła;  25 – 28 lipca
Pamiętacie Adama, który odkrył, że jego zaginiony ojciec 

jest potomkiem legendarnego Yeti? Okazało się, że Adam 
też odziedziczył po nim niesamowite zdolności, które teraz 
bardzo mu się przydadzą. Jego tata, który dzięki wielkiej 
popularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza na ratu-
nek mieszkańcom dalekiego rezerwatu. Tutejsze zwierzęta 
zagrożone są wyginięciem, bo bezduszne szefostwo wielkiej 
firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy zbudo-
wać wielką fabrykę. Od wyjazdu ojciec nie daje znaku życia, 
więc Adam zbiera swoją rodzinę i kosmatych przyjaciół z 
niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele, by wy-
ruszyć z misją ratunkową. To co odkryją w dalekiej puszczy, 
zjeży im włos na głowie i futro na grzbiecie. Będą musieli użyć 
wszystkich swych ludzkich i zwierzęcych talentów, by poko-
nać intruzów, odnaleźć zaginionego ojca i ocalić rezerwat.

Reż. Jeremy Degruson/ Ben Stassen; animacja/ komedia; Belgia/ Francja 2020; 89 min.

Skąd się biorą sny; 1 – 4 sierpnia
Spokojne życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją przyrodnią siostrę Jenny a ich 

ojciec postanawia, że zamieszkają wszyscy w jednym domu. Nieznośna dziewczynka daje 
się we znaki, ale Minna nie zamierza jednak dawać za wygraną i próbuje zrobić wszystko, 
aby pozbyć się małej intruzki. Przypadkowo pewnej magicznej nocy odkrywa niesamowitą 
krainę, w której powstają sny. Poznaje tam zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej 
przyjaciółmi i uczą ją tajników swojej pracy. Dzięki nim Minna wpada na genialny pomysł. 
Planuje stworzyć dla siostry sen, który wystraszy niesforną dziewczynkę raz na zawsze. Nie-
stety sytuacja wymyka się spod kontroli. Minna wpada w panikę i decyduje się wkroczyć 
do zaprojektowanego przez siebie świata snów, aby ruszyć Jenny na ratunek. Ta przygoda 
przejdzie wszystkie najśmielsze wyobrażenia!

Reż. Kim Hagen Jensen; animacja/ familijny; Dania 2020; 81 min.
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Lassie wróć; 8 – 11 sierpnia
Historia najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej 

podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla. 
Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są parą nierozłącz-
nych przyjaciół. Niestety tata chłopca traci pracę i cała 
rodzina musi przenieść się do małego mieszkania, gdzie 
psy nie są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie 
chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies zostaje oddany w 
ręce rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli, która zawo-
zi go do swojego domu nad morzem. Jednak gdy tylko 
nadarza się okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. 
Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza 
cały kraj, by odnaleźć Flo. Ale nie tylko ona wpada na 
podobny pomysł. Również Flo, nie mogąc znieść samot-
ności, zaczyna szukać suczki. Chociaż dwójkę przyjaciół 
dzielą setki kilometrów, chłopiec i zwierzę zrobią wszyst-
ko, żeby znów być razem.

Reż. Hanno Olderdissen; Obsada: Nico Marischka, 
Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe; 
familijny/ przygodowy; Niemcy 2020; 96 min.

Ainbo – strażniczka Amazonii; 16-18 sierpnia
Ainbo dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego 

dnia ze zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię to bynaj-
mniej nie jedyni ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała bronić swego ludu przed 
chciwością, zniszczeniem i sługami podstępnego władcy ciemności. Kierowana przez ducha  
zmarłej mamy, mająca za towarzyszy oswojone zwierzęta – pancernika i tapira-obżartucha, 
Ainbo zrobi wszystko, żeby uratować swych ludzi i ocalić dziewiczą przyrodę Amazonii. Nie-
oceniona okaże się szczypta magii, pomoc oddanych przyjaciół oraz wsparcie przedwiecz-
nego żółwia Motelo Mama.

Reż. Richard Claus/ Jose Zelada; animacja/ familijny/ przygodowy; Peru/ USA 2021 
84 min.

Misiek: Ekipa na wakacjach; 22-25 sierpnia
Zmęczony obowiązkami króla polarnego, Misiek postanawia zrobić sobie wolne i 

poświęcić więcej czasu rodzinie. Niestety ktoś wykorzystuje urlop władcy i kradnie mu 
koronę – symbol jego władzy. A bez niej Misiek nie może sprawować rządów i naraża 
poddanych na wielkie niebezpieczeństwo. Kiedy katastrofa wisi na włosku, pojawia się 
wskazówka mówiąca, że korona mogła zostać wywieziona do Chin. Aby ją odzyskać, Mi-
siek, jego rodzina i przyjaciele – pod pozorem wspólnych wakacji – udają się do Azji. Na 
miejscu odkrywają, że zaginiony przedmiot został ukryty w największym parku rozrywki 
na świecie. Chcąc go odnaleźć, bohaterowie będą musieli skorzystać ze wszystkich nie-
samowitych atrakcji wesołego miasteczka. Pomogą im w tym nowi kumple – niezwykle 
dzielne, chińskie tygrysy.

Reż. Anthony Bell; animacja/ komedia/ przygodowy; USA 2020; 90 min.
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Krzysztof Zalewski Unplugged
Krzysztof powraca z akustycznymi wersjami swoich największych przebojów. Artysta od-

wiedzi najważniejsze sceny koncertowe w kraju by zagrać wyjątkowy, akustyczny, ale pe-
łen energii, koncert pod szyldem legendarnego MTV Unplugged. Wszystko to w niezwykłej, 
słonecznej scenografii w stylu western. Pod szyldem MTV Unplugged zarejestrowano wiele 
co najmniej legendarnych koncertów ze słynnym występem Nirvany na czele. Ale to także 
poligon, najtrudniejszy test, jakiemu może zostać poddana piosenka, bo musi się obronić 
bez prądu, bez nadmiaru, właściwie naga. Do grona artystów zaproszonych, by wziąć udział 
w prestiżowej serii, dołączył niedawno Krzysztof Zalewski. MTV Unplugged Zalewskiego to 
występ w stu procentach akustyczny, bo muzyk podszedł do zadania tak rzetelnie jak Paul 
McCartney w 1991 r. Brzmienie dopełnia nieobecna wcześniej na koncertach Zalewskiego 
bardzo efektowna sekcja dęta. To koncert bez prądu, ale pełen mocy, w każdej sekundzie, od 
Her Majesty z płyty Zelig, którą Zalewski zaczyna swój występ unplugged, przez piosenki z naj-
nowszego albumu Zabawa, po Miłość Miłość na finał. Jest i premiera: napisany specjalnie na 
potrzeby koncertu MTV Unplugged utwór Ptaki, piosenka apel, by wznieść się ponad podziały.  
12 sierpnia, godz. 20.00/ Amfiteatr/ kupbilecik.pl

Koncert Natalii Kukulskiej 
i Marka Napiórkowskiego 
Centrum Kultury 105 w Koszalinie zapra-

sza dzieci i dorosłych na wyjątkowy kon-
cert. Zaczęło się od pewnego taty, Włodzi-
mierza Wysockiego, który, gdy wyczerpał 
już cały repertuar popularnych kołysanek, 
zaczął wymyślać nowe na dobranoc dla 
swych dzieci. Kołysankowe wierszyki za-
pragnęły muzyki i z pomocą gitarzysty i 
kompozytora Marka Napiórkowskiego sta-
ły się piosenkami. A potem Natalia Kukul-
ska nadała im swój głos – ciepły i głęboki jak letnia noc. I tak powstało Szukaj w snach – kon-
cert kołysanek dla najmłodszych widzów. Premiera spektaklu odbyła się w Teatrze Starym 
w Lublinie.

15 lipca, godz. 17.00/ Amfiteatr/ bilety 10 zł dzieci, 20 zł dorośli 

Koncert Joszko Broda i czterdzieści instrumentów 
Koncert Joszko Brody to jednocześnie wspaniała, pouczająca zabawa z etnicznymi instru-

mentami, wśród których znajdą się: liść, słomka, trzcina, fujary , gajdzica, koza podhalańska, 
gajdy istebniańskie, dudy galicyjskie, okaryny z kamienia i z gliny, drumle, drewniany róg pa-
sterski, szofary, róg węgierski, kopia ligawki kurpiowskiej wykonana z metalu (rzeźba Józefa 
Wilkonia) oraz trąbita beskidzka prawie czterometrowej długości.

19 sierpnia, godz. 17.00/ Amfiteatr/ bilety 5 zł dzieci, 10 zł dorośli

MUZYKA
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Jula i Zwierzaki Domowe – musical dla najmłodszych
Jula to dziewczynka, która kocha zwierzęta. Mogłoby 

się wydawać, że prowadzi całkiem normalne życie, jak 
przystało na kogoś w jej wieku. Chodzi do szkoły, ma ta-
lent muzyczny, który rozwija na zajęciach dodatkowych, 
ale... Ma także wyjątkowy dar: potrafi rozmawiać ze swo-
imi zwierzętami. To dzięki codziennymi przygodom Juli, 
dowiemy się o czym myślą zwierzaki domowe, czy mają 
uczucia i jak należy o nie dbać. Pies Moris, kotka Tośka, 
papuga Zubi, króliczka Chrumisia... i karaluch Gulak, któ-
ry nie jest pupilem Juli i zawsze jest nieproszonym go-
ściem w jej pokoju.   Wypełniony piosenkami musical dla 
dzieci to doskonała rozrywka dla młodszych i starszych 
widzów. Pełna interakcji z widownią historia, która bawi, 
uczy i wprawia w dobry nastrój. Po musicalu można bę-
dzie zrobić sobie zdjęcie z bohaterami spektaklu. 

Czas trwania musicalu: 50 minut. Scenariusz, reżyseria i choreografia: Kacper Wojcieszek
9 lipca, godz. 15.00; 26 sierpnia, godz. 16.00/ Teatr Muzyczny Adria, ul. Grunwaldzka 

8-10/ bilety: teatradria.panbilet.pl

Zaczarowana piosenka
Najpiękniejsze piosenki z bajek, ponadczasowe kompozycje, na których wychowało się już 

kilka pokoleń, zabierze w niezwykłą muzyczną przygodę zarówno dzieci, jak i dorosłych, ocza-
rowując magią piosenek o przyjaźni, miłości i o wartościach jakimi w życiu należy się kierować.  
Barwna i wzruszająca sceneria w doskonałej oprawie wokalnej i tanecznej a także w okra-
szeniu znakomitych muzyków na żywo. Podczas koncertu usłyszeć będzie można mię-
dzy innymi Kolorowy wiatr (Pocahontas), Mam tę moc (Kraina Lodu), Hakuna Matata (Król 
Lew), Pół kroku stąd (Vaiana), Ani słowa (Hercules), I’m a believer (Shrek), a także wiele in-
nych poruszających, musicalowych przebojów z najpiękniejszych filmów animowanych.  
Uwaga! Darmowe bilety obowiązują dla dzieci do 12 roku życia 

10 lipca, godz. 14.00/ Teatr Muzyczny ADRIA, ul. Grunwaldzka 8-10

TEATR

Szczegółów na temat wydarzeń kultural-
nych szukaj także na stronie internetowej:  
grafikkultury.pl. Organizatorów zachęcamy do 
zamieszczania informacji zarówno w wersji pa-
pierowej Grafiku (termin nadsyłania najpóźniej 
do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
wydania) oraz internetowej (bez ograniczeń).  
Kontakt: info@grafikkultury.pl
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Pierwszy Koszalin Stand-up Festival 
W Amfiteatrze wystąpi creme de la creme polskiego stand-upu. Na scenie pojawią się 

Łukasz Lotek Lodkowski – gospodarz wydarzenia, Piotr Zola Szulowski, Błażej Krajewski, 
Michał Leja, Wiolka Walaszczyk, Tomek Kołecki, Czarek Sikora i Darek Gadowski. O oprawę 
muzyczną i wizualną zadba Falcon1. Dwie godziny rozrywki na najwyższym poziomie. Wyda-
rzenie dla widzów od 16 roku życia!

8 lipca, godz. 21.00/ Amfiteatr 

Noc Kolorów
Noc Kolorów w ramach tegorocznych Dni 

Koszalina ze względu na złe warunki atmos-
feryczne musiała zostać przełożona na inny 
termin. Wyjątkowa prezentacja iluminacji 
odbędzie się 9 lipca. 

W programie: występ dj-a z saksofoni-
stą, pokaz na chustach (duet), pokaz na 
obręczach (duet), teatr ognia, pokaz na 
chustach solo, pokaz na chustach solo. 

9 lipca, godz. 22.00 – 23.30/ Park im. 
Książąt Pomorskich

Spacer koszalińskimi śladami Berthy von Massow
Główna Biblioteka Lekarska zaprasza na oprowadzanie po terenie szpitala śladami Ber-

thy von Massow pod hasłem: „Bóg zabiera swoich robotników, ale ich dzieło pozostaje”.  
Bertha von Massow (1872-1945) była przełożoną sióstr ze Zgromadzenia Diakonis Salem 
w Szczecinie, które w 1912 roku osiedliły się w Koszalinie. Tutaj, w duchu ewangelickiego 
chrześcijaństwa, poza szpitalem, prowadziły sierociniec i szkołę. W marcu 1945 roku, gdy 
do miasta wkraczały wojska radzieckie, większość diakonis wraz z chorymi, ewakuowała się 
do Flensburga. Przełożona z grupą sióstr została, by do końca pomagać chorym pacjentom 
i rannym żołnierzom. Z relacji świadków wynika, że do szpitala wdarło się kilku pijanych żoł-
nierzy, którzy próbowali zgwałcić jedną z diakonis, w obronie której stanęła Bertha. Przeło-
żona została pobita i doznała pęknięcia czaszki, zmarła 6 kwietnia. Została pochowana na 
koszalińskim cmentarzu.

Po terenie szpitala oprowadzać będzie pani Iwona Sławińska, absolwentka historii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez 25 lat uczyła historii w Liceum Medycz-
nym w Koszalinie. Obecnie zajmuje się badaniem dziejów ochrony zdrowia i popularyzacją 
historii miasta, a przede wszystkim ludzi z tą historią związanych. Jest jedną z administra-
torek grupy Stary Koszalin Miłośnicy oraz sekretarzem redakcji „Rocznika Koszalińskiego”.

Patronem wydarzenia jest koszalińskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Zbiórka o godz. 11.00 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Chałubińskiego. 
23 lipca, godz. 11.00 – 13.00
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Horyzonty pejzażu. Nowe widzenie natury 
w malarstwie II połowy XX wieku 

Pejzaż to jeden z najstarszych tematów 
w sztuce, znany i lubiany przez większość 
odbiorców, jako   przyjemny dla oka i nieab-
sorbujący nadmiernie umysłu, innymi słowy 
– przystępny nawet dla osób, które deklaru-
ją, że „nie znają się na sztuce”. Artyści nowo-
cześni, rewidując dorobek wcześniejszych 
pokoleń, nie odrzucili go jednak, przeciwnie 
– spróbowali przetransponować na nowe for-
my przedstawiania, przetłumaczyć na język 
nowej sztuki. Co z tego wynikło? W jaki spo-
sób malarstwo współczesne poszerzyło na-
szą wiedzę na temat natury? Dlaczego sztuka 
przestała ukazywać świat tak, jak widzimy go 
na co dzień? Muzeum w Koszalinie zaprasza 
do zmierzenia się z tymi pytaniami i spojrze-
nia na świat w inny niż dotąd sposób.

Wszystkie prace prezentowane na wysta-
wie pochodzą z bogatych zbiorów Działu 
Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie, 
głównie z kolekcji osieckiej, będącej pokło-
siem słynnych plenerów awangardowych, 
które odbywały się w podkoszalińskich Osiekach w latach 1963 – 1981. Zaproponowana na 
wystawie opowieść składa się z siedmiu rozdziałów, poprzedzonych krótkim prologiem. 
Każda część poświęcona jest wybranym zagadnieniom związanym z obrazowaniem na-
tury oraz sposobom ich artystycznego opracowania. Widz rozpoczyna wędrówkę od ob-
razów kolorystycznych i surrealistycznych, następnie poznaje różnorakie kody abstrakcji, 
zgłębia sens osieckich eksperymentów, by na końcu ujrzeć przyrodę przez pryzmat kon-
ceptualizmu i refleksji ekologicznej.

Tytuł wystawy – Horyzonty pejzażu – ma znaczenie co najmniej podwójne. Po pierwsze 
odnosi się do jej tematu, sygnalizując współczesne próby wyjścia poza klasyczne formuły 
malarskiego pejzażu i dążenie do poszerzenia zakresu artystycznych środków wyrazu. Po 
drugie, horyzont  można symbolicznie tłumaczyć jako granicę wiedzy i zdolności poznaw-
czych człowieka, którą ten nieustannie przesuwa. Wystawa ma zachęcić widzów właśnie 
do takiego odważnego spojrzenia „za horyzont”.

Autor koncepcji, kurator wystawy: Łukasz Rozmarynowski; aranżacja: Łukasz Rozmary-
nowski, Maria Mikita.

Wernisaż: 10 lipca, godz. 12.00/ Muzeum w Koszalinie/ 
Wystawa potrwa do 11 września 2022
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Fotograf mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów

Wystawa Codzienne-niecodzienne II 

Przy Rynku Staromiejskim trwa wystawa plenerowa Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Krzysztof Sokołów jest znanym koszalińskim fotografikiem, który od blisko 50 lat współ-

pracuje z lokalnymi mediami, instytucjami kultury i przedsiębiorstwami. Podczas pracy 
zawodowej na dziesiątkach tysięcy fotografii uwiecznił wydarzenia, obiekty i osoby ważne 
dla życia społeczno-kulturalnego naszego regionu. Od 2019 roku Krzysztof Sokołów re-
gularnie przekazuje do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie oryginalne zdjęcia 
przedstawiające region koszaliński od lat 70. XX wieku aż do dziś.

W ramach wystawy plenerowej Fotograf mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów zaprezentu-
jemy wybrane i opracowane w układzie tematycznym zdjęcia wykonane przez fotografika. 
Zdjęciom będą towarzyszyć fragmenty wywiadu przeprowadzonego przez Piotra Pawłow-
skiego na  potrzeby wydania publikacji będącej podsumowaniem niemal 50-letniej dzia-
łalności Krzysztofa Sokołowa. Publikacja ukaże się pod koniec 2022 roku, nakładem Archi-
wum Państwowego w Koszalinie. 

Projekt około fotograficzny trzech osób.  
Anna Jastrzębska: Royal Photographic 

Society Bristol, Anglia 
Balony. Rozmiar przestrzeni. Powietrze 

i pasja. Z wysokości czyli 600 metrów zie-
mia jak oaza spokoju. Lekki powiew wiatru. 
Huk zapalonego gazu. Ogień z dysz palnika. 
Wznosimy się. Swobodnie płyniemy przed 
siebie. Dalej, dalej i dalej.

Leszek Kobusiński: freelancer – Koszalin
Jestem na stoku, nadlatuje samolot, już 

jest. Maszyna na wyciągnięcie ręki. Siła i 
szybkość. W mgnieniu migawki, nieoczywiste spotkanie wzroku pilota i fotografa. Grzmot 
jednego Mach’a zatykający oddech. Łomot serca. Już przeleciał.

Bogusław Siwko: Stowarzyszenie Twórców, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Koszalińskie imaginacje. Mury miasta. Wieże i dachy. Wieżyczki. Niebo i chmury. Drzewa 

i przemykające słoneczne promienie. Sztafaż. Rzeczywistość i fikcja. Nakładające się plany 
złudnego pejzażu. Bajeczne i nieoczywiste. Oniryczne krajobrazy naszego miasta. Moja wizja.

Wernisaż: 12 sierpnia, godz. 18.00/ Bałtycka Galeria Sztuki – Centrum Kultury 105/ 
do 28 sierpnia

Leszek Kobusiński
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WAKACJE!

I w zasadzie na tym mógłbym zakończyć niniejszy wpis, bo wysoko nad horyzontem – 
punktualnie jak każdego roku o tej porze – zawisł nam Helios i przez najbliższe dwa miesiące 
nie zamierza się chować za chmurami. To wszak przy okazji wakacji chyba najważniejsze 
zjawisko, które pozwala, choćby przez chwilę, na odrobinę błogiego zapomnienia.  
W związku z tym pragniemy, jako ekipa Pałacu Młodzieży w Koszalinie, życzyć wszystkim 
Czytelnikom słonecznych wakacji, dodamy jednak tuż za życzeniami dla Państwa nutę 
życzeń dla samych siebie. Życzymy więc sobie byśmy spotkali Państwa we wrześniu  
w pałacowych murach. 

Spoglądające bowiem z wysoka, a może w poetyckiej wizji i uśmiechające się do ludzi, 
Słońce, to w oku naukowca kula plazmy, która od ponad czterech i pół miliarda lat emituje 
energię o mocy trzystu osiemdziesięciu czterech i sześciu dziesiątych jottawatów… przeto 
cave Solem! To znaczy, że olejki do opalania wskazane, zupełnie tak, jak dla młodego 
naukowca wizyta w pałacowych sekcjach eksperymentalnych, z których nowe to:

Logomania i robotyka, tj. zapewne pierwsza w życiu dziecka przygoda z zajęciami 
robotyczno-programistycznymi i algorytmami,

Akademia przyrodnika, czyli zajęcia z mikroskopem, binokularami i lupami w trzech 
kategoriach wiekowych (dla najmłodszych, nieco starszych i maturzystów),

Eureka! S(uper)TEAM, tj. łącznie w procesie dydaktycznym pięciu głównych obszarów 
nauki, Science (S – nauka), Technology (T – technologia), Engineering (E – inżynieria), Art 
(A – sztuka), Mathematics (M – matematyka), wszystko zaś poprzez doświadczenia.

Heliosa można jednak uchwycić nie tylko szkiełkiem i okiem, ale choćby duszą artysty, 
stąd postwakacyjne propozycje plastyczne:

Pracownia sitodruku i batiku, czyli breve przenoszenie własnych projektów, ilustracji  
i fotografii na wszelkie materiały oraz tkanina, wosk, farbowanie, kolaż…

Mały architekt, tj. projektowanie makiet, tworzenie domków dla lalek, dekorowanie,
Wełniane historie, czyli robótki ręczne na drutach i szydełku, sztuka rzekomo 

zapomniana… nie u nas!
No i coś, co podczas wakacji jest niezbędne, ale i w roku szkolnym pozwala nie zwariować, 

czyli muzyka. Do istniejących już sekcji muzycznych dołącza kolejna:
Pałacowe rytmy, czyli nauka gry na instrumentach perkusyjnych i kongach.
Po więcej informacji odsyłamy Państwa na naszą stronę internetową www.pm.koszalin.

pl oraz na naszego pałacowego Facebooka, a przede wszystkim osobiście do Pałacu 
Młodzieży w Koszalinie. Już we wrześniu ruszy rekrutacja uzupełniająca, tymczasem 
udanych, pogodnych, ciepłych, słonecznych, _______________ (miejsce na własny 
przymiotnik) wakacji!

Kamil Barański
Pałac Młodzieży w Koszalinie
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Jazz, soul i funk w najlepszym wydaniu

Zaplanowana na koniec września dziesiąta edycja Akant Good Vibe Festival zapo-
wiada się niezwykle interesująco. Jak co roku, do Koszalina przyjadą zespoły repre-
zentujące funk, jazz i soul. Koncerty odbędą się w Filharmonii, Teatrze Muzycznym 
Adria i Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”. 

Wszystkich szczegóły związane z wydarzeniem nie są jeszcze znane – są ogłaszane stop-
niowo. Wiele już jednak wiadomo. Good Vibe Festival odbędzie się od 22 do 24 września. 
Inauguracyjny koncert zaplanowano w Filharmonii Koszalińskiej. Na razie nie ujawniono, 
kto wystąpi tego wieczora, ale będzie to pierwszy w Polsce występ tego zagranicznego ze-
społu. 

Znany jest natomiast wykonawca drugiego dnia w Teatrze Muzycznym Adria. Wystąpi 
czołowy polski zespół jazzowy New Bone w wyśmienitym składzie: Tomasz Kudyk – trąbka, 
Bartłomiej Prucnal – saksofon, Dominik Wania – fortepian, Maciej Adamczak – kontrabas 
i Dawid Fortuna – perkusja. To zdecydowanie ekstraklasa jazzu. W Koszalinie formacja nie 
zagra autorskiego materiału, a przygotowany specjalnie na jubileuszową edycję GVF kon-
cert będący hołdem dla zmarłych gigantów polskiego jazzu – Wojciecha Karolaka i Zbi-
gniewa Namysłowskiego. Ideą koncertu będzie przybliżenie dokonań i twórczości dwóch 
legendarnych postaci. Kwintet New Bone zaprezentuje m.in. kompozycje Z. Namysłow-
skiego: Listen to the wind, Kujawiak goes funky, Taniec z Appenzell, Gesówka oraz W. Karola-
ka: Cytat z drobiu, Watching the rain, Zarys. 

New Bone
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Ostatni festiwalowy dzień zaplanowano w Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”.  
W odnowionej sali dawnego klubu studenckiego wystąpią dwie grupy. Pierwsza jest bar-
dzo młoda i zawiera element lokalny. Gitarzystą jest bowiem niezwykle utalentowany ko-
szaliński siedemnastoletni gitarzysta Mateusz Tomiak. Skład Funky Bomba Trio Collective 
Project uzupełnia osiemnastoletni basista Kosma Góra i trzynastoletni perkusista Kacper 
Kaczyński. Młody skład ma już sukcesy na swoim koncie a wszystko wskazuje na to, że 
to dopiero początek. W swojej krótkiej karierze zdobyli już Grand Prix ogólnopolskiego 
konkursu Czary Gitary w Świdwinie, Grand Prix konkursu KraCamera JAZZ i pierwszego 
miejsca konkursu Junior Jazz Festival w Wadowicach. Drugim zespołem, który wystąpi na 
zakończenie Good Vibe Festival będzie OvE czyli The Overview Effect. To propozycja dla 
wielbicieli afrobeatu i takich wykonawców jak Fela Kuti, Budos Band czy Antibalas. OvE 
to dziecięcioosobowy ostrzeszowski zespół, który tworzą muzycy znani z m.in. Vermona 
Kids, Let The Boy Decide, Blue Raincoat, Lutownica, Last Train Is The Slowest, Bit czy Low-
Cut. Ich pierwsza płyta Without Terroritory to energetyczna, dynamiczna, ale nastrojowa 
i przystępna mieszanka jazzu, afrobeatu oraz funku. Zespół zaprasza na przejażdżkę po 
— wydawać by się mogło — odległych od siebie miastach, ale czy odległość nie zależy od 
perspektywy?  

Organizatorzy GVF nie odkryli jeszcze wszystkich kart. Poza ujawnieniem koncertu in-
auguracyjnego, zapowiadają wydarzenia towarzyszące takie jak prelekcje, warsztaty, jam 
session i afterparty. 10. edycja Akant Good Vibe Festival zapowiada się rewelacyjnie.

Festiwal wspiera Miasto Koszalin, Województwo Zachodniopomorskie i Politechni-
ka Koszalińska. Głównym partnerem jest firma Akant. Bilety dostępne są na stronie  
KupBilecik.pl. Koncert w Filharmonii w cenie 40/50 zł. Koncerty w Adrii i Kreślarni w cenie 
30 zł.

Ove
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