


Kto na 9. Festiwalu Media 
i Sztuka w Darłowie?

MicHaŁ olszański
Człowiek, którego żywiołem jest pomoc ludziom.

Ale też sport. Niezwykle potrafi łączyć – jak sam mówi
– te dwie odwieczne pasje. Prezenter znany z „Pytania
na śniadanie”, „Ekspresu reporterów” czy Radiowej
Trójki – Programu 3. Polskiego Radia to rokroczny 
bywalec Media i Sztuka – Festiwalu w Darłowie, który 
w uznaniu za swój dorobek zawodowy został uhonoro-
wany podczas 8. edycji w 2018 roku nagrodą Fala 
Media i Sztuka Darłowo 2018. 

ewa winnicka
Dziennikarka i reportażystka, trzykrotna laureatka

Grand Press, amerykanistka od lat związana m.in. z „Po-
lityką” czy „Tygodnikiem Powszechnym”. Związana 
z Uniwersytetem Warszawskim, (gdzie wykładała m.in.
kulturę wywiadu) pierwsze swoje publikacje drukowała
już w czasie studiów dla „Gazety Wyborczej”. Jest
współautorką kilku scenariuszy filmów dokumental-
nych. Wraz z mężem – Cezarym Łazarewiczem – wydała
książkę pt. „1968. Czasy nadchodzą nowe”, w której 
piszą o „najbardziej zbuntowanym roku XX wieku”. 

Marek kraJewski
„Najmroczniejszy umysł polskiego kryminału” uro-

dził się 4 września 1966 roku we Wrocławiu. Polski 
pisarz i filolog klasyczny, specjalista w zakresie języko-
znawstwa łacińskiego, doktor nauk humanistycznych,
autor kryminałów. Jest autorem bestsellerowych po-
wieści o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim,
które zostały przełożone na dwadzieścia języków. Jest
laureatem Paszportu Polityki, Nagrody Prezydenta
Wrocławia i Nagród Wielkiego Kalibru. Otrzymał tytuł
Ambasadora Wrocławia.

W 2019 roku wraz z bratem Markiem wydali film do-
kumentalny przedstawiający zjawisko pedofilii w pol-
skim Kościele. Dokument pt. „Tylko nie mów nikomu”
jest niezależną produkcją w całości sfinansowaną za po-
mocą platformy „Patronite”. Zarówno sama zapowiedź
powstania filmu, jak i jego pojawienie się w internecie
było szeroko komentowane w polskich mediach oraz 
w serwisach społecznościowych.

Henryka krzywonos 
i krzysztof strycHarski
Legendarna działaczka antykomunistycznej opozycji

z czasów PRL. W latach 1973-1978 i później motornicza
w Gdańsku. 15 sierpnia 1980 roku w pobliżu tamtejszej
Opery Bałtyckiej zatrzymała prowadzony przez siebie
tramwaj, co jest często określane jako początek strajków
z sierpnia 1980. W 1981 roku zajmowała się pomocą 
internowanym, była też kolporterką wydawnictw pod-
ziemnych. W stanie wojennym represjonowana. Dziś
Poseł na Sejm RP.

Na Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie przyjedzie
wraz z mężem – Krzysztofem Strycharskim.

cezary Łazarewicz
Dziennikarz i publicysta, laureat literackiej nagrody

„Nike” z 2017 roku, darłowianin. Pierwsze swoje teksty
publikował w prasie podziemnej pod koniec lat osiem-
dziesiątych. Po 1989 roku pisał dla czołowych polskich
pozycji prasowych, m.in. „Gazety Wyborczej”, „Prze-
kroju” czy „Polityki”. Autor m.in. zbioru reportaży
„Kafka z Mrożkiem”. Za reportaż „Żeby nie było 
śladów” otrzymał Nagrodę Literacką „Nike”, Nagrodę
im. Oskara Haleckiego przyznawaną najlepszym książ-
kom popularnonaukowym poświęconym historii Polski
w XX wieku oraz Nagrodę „MediaTory” w kategorii
Obserwator. Laureat pierwszej nagrody Fala Media 
i Sztuka.

zygMunt MiŁoszewski
Mistrz pióra – powieściopisarz, publicysta, scena-

rzysta. Od połowy lat 90. pracuje jako dziennikarz. Za-
czynał w „Super Expressie”, gdzie specjalizował się w re-
lacjonowaniu procesów sądowych, przez kilka lat był
stałym felietonistą „Metropolu”, od roku 2003 związał
się z „Newsweekiem”. Debiutował w 2005 roku powie-
ścią utrzymaną w konwencji horroru „Domofon”, po
której krytycy nazwali go „polskim Stephenem Kin-
giem”. Później wydał m.in. baśń przygodową dla dzieci
„Góry Żmijowe” i swoją drugą powieść „Uwikłanie”.

ryszarD Jaźwiński
Dziennikarz Programu III Polskiego Radia, znany

także jako najwybitniejszy znawca kina w redakcji po-
pularnej „Trójki” – z którą związany jest od 1991 roku.
Prowadził w niej poranne wydanie audycji „Zaprasza-
my do Trójki”, a także m.in. „Fajny film wczoraj widzia-
łem” czy „Premiera tygodnia”. Te – jak sam żartuje – nie
pozwoliły mu ukończyć doktoratu na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie jest absolwentem studiów dzien-
nikarskich. 

Obecnie redaktor Jaźwiński przygotowuje oraz pro-
wadzi w „Trójce”: „Trójkowo, filmowo”, „Fajny film” oraz
„Wykrywacz talentów”. W 2010 roku otrzymał nagrodę
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za jedną z tych au-
dycji, a w 2015 roku został uhonorowany Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

krystyna Mazurówna
Tancerka, choreografka, pisarka i dziennikarka uro-

dzona w ówcześnie polskim Lwowie. Ukończyła war-
szawską Szkołę Baletową. Tuż po tym została zatrud-
niona jako baletnica w Teatrze Wielkim, a jednocześnie
występowała w Teatrze Syrena. W 1961 została laureat-
ką III Nagrody na II Ogólnopolskim Konkursie Tańca Sce-
nicznego w Warszawie.

Jest autorką choreografii m.in. dla Teatru Wielkiego
w Łodzi i Teatru Żydowskiego w Warszawie. Była cho-
reografem w paryskim teatrze „Élysées Montmartre”.
Tworzyła choreografie dla uczestników w telewizyjnym
programie TVN „You Can Dance – Po prostu tańcz”.
Swego czasu zasiadała także w jury programu „Got to
Dance. Tylko taniec” nadawanego w telewizji Polsat.

Maria saDowska
Niepokorna i bezkompromisowa. Podąża własną dro-

gą, stroni od sensacji i rozgłosu. Maria Sadowska jest
obecna na polskiej scenie muzycznej od ponad 20 lat.
Wszechstronność pozwala jej łączyć tak różne gatunki,
jak jazz, funk, muzyka elektroniczna czy pop. Jest uznaną
wokalistką, reżyserką, kompozytorką i autorką tekstów. 

Ma na koncie 11 płyt (w tym dwie wydane w Japonii).
Przełomem w jej karierze okazał się album „Tribute to Ko-
meda” (Złota Płyta), który wpisał się w historię polskiej
muzyki. Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicz-
nymi artystami. Z Michelem Legrandem jako jedyna pol-
ska wokalistka wystąpiła na prestiżowym, jubileuszo-
wym Festiwalu Jazz Jamboree. Współpracowała także
m.in. z Michałem Urbaniakiem, Janem Ptaszynem-Wrób-
lewskim, Bogusławem Mecem oraz Urszulą Dudziak.

Maria ukończyła PWSFTViT na Wydziale Reżyserii 
i od lat z powodzeniem realizuje projekty filmowe. 

W 2013 roku Maria przyjęła zaproszenie do udziału
w największym telewizyjnym show muzycznym „The
Voice of Poland”, gdzie została powierzona jej rola jed-
nego z czterech trenerów. 

Po latach obfitujących w sukcesy na gruncie zarów-
no muzycznym jak i filmowym wokalistka przypieczęto-
wała swoją pozycję ostatnią, wydaną w kwietniu 2014
roku płytą „Jazz na ulicach”. Album w szybkim tempie
uzyskał status Złotej Płyty.

27 stycznia 2017 roku premierę miał jej najnowszy film
„Sztuka Kochania”, który opowiadał historię życia Micha-
liny Wisłockiej. Film zdobył mnóstwo pozytywnych 
recenzji, wiele prestiżowych nagród i uplasował się na
pierwszym miejscu polskiego Box Office.

Dionisios sturis
Urodzony w Grecji, ale wychowany w Polsce. Przez

wiele lat związany z Radiem TOK FM, gdzie pochylał się
nad tematami międzynarodowymi. Pisze dla „Gazety
Wyborczej”, „Dużego Formatu” i „Polityki”. Wielokrotnie
nominowany do prestiżowych nagród dziennikarskich,
m.in. Nagrody Grand Press, Nagrody PAP im. Kapuściń-
skiego, Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za repor-
taż literacki czy Nagrody im. Macieja Płażyńskiego.

Beata taDla
Od 1991 roku związana z mediami, początkowo z ra-

diem, następnie z telewizją. Prowadziła główne progra-
my informacyjne w największych stacjach telewizyj-
nych – w TVN była gospodynią m.in. głównego wyda-
nia „Faktów”, a w TVP – „Wiadomości” i programów
publicystycznych. Obecnie w Radio ZET. Autorka czte-
rech książek. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocław-
skim i SWPS. Zdobywczyni prestiżowego tytułu „Mistrz
Mowy Polskiej” oraz tytułu „Osobowość Roku 2018”.
Zwyciężczyni 8. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Prowadzi
prestiżowe konferencje i gale. Trenerka wystąpień pub-
licznych.

Bracia sekielscy 
Tomasz Sekielski ma 45 lat. Przed laty był związany

z telewizją TVN, gdzie w 2003 roku wraz z Andrzejem
Morozowskim prowadził najpierw piątkową audycję
„Kuluary”, a następnie przez rok codzienny program
„Prześwietlenie”. Dwa lata później był współgospoda-
rzem publicystycznego „Teraz my!” – aż do 2010 roku.
Dziś redaktor Sekielski prowadzi poranne pasmo infor-
macyjne w Onet Rano, a także realizuje autorskie repor-
taże.

Wielowymiarowy projekt kulturalny i wyjątkowe wydarzenie

na mapie letnich imprez organizowanych nad Bałtykiem od lat

jednoczy szlachetną unią przedstawicieli kultury, mediów i poli-

tyki. W letniej, nieformalnej i przyjaznej atmosferze rozmawiają

oni o ideach, wartościach, dokonaniach i szeroko pojętej sztuce.

Gośćmi tegorocznego festiwalu są:

Niezmiernie miło jest nam także gościć 
w Darłowie-Darłówku 
– kurorcie idealnym do wypoczywania:
Sylwię Chutnik, Krzysztofa Baranowskiego, Jacka

Wszołę, Wojciecha Miłoszewskiego, Jacka Pałkiewi-
cza, Katarzynę Stoparczyk, Jakuba Szamałka, Wojcie-
cha Chmielarza, Tomasza Kwaśniewskiego, Konrada
Szołajskiego, Sarę Piotrowską, Macieja Szczęśniaka,
Bogusława Chrabotę, Joannę Jurgałę-Jureczkę, Ilonę
Felicjańską, Antonię Lloyd-Jones, Tomasza Brodę, 
Tomasza Rożka, Marcela Woźniaka, Piotra Krysiaka,
Małgorzatę Garkowską, Kamila Bałuka, Konrada 
Szołajskiego, Jolantę Olszewską, Katarzynę Surmiak-
-Domańską, Aleksandrę Boćkowską, Wojciecha 
Cieślę, Pawła Szamburskiego, Edwarda Grzegorza
Funke, Kamila „Jakuzy” Jaczyńskiego i innych.

Oto pełna obsada:



wydarzenia 
towarzyszące
podczas 
Festiwalu

9. edycji Media i Sztuka towarzyszyło będzie

kilka ciekawych wydarzeń, na które już teraz

serdecznie Państwa zapraszamy. W telegraficz-

nym skrócie polecamy szczególnie:

granD press pHoto 2019
„Wystawa, obok której nie można przejść obojętnie.

Ekspozycja zdjęć będąca de facto naszym odbiciem, bo do-
kumentująca ludzi – w formie fotoreportaży czy pojedyn-

czych portretów”. To
tylko nieliczne opinie 
o „Grand Press Photo

2019” – finałowej 
wystawie magazynu
„Press” i Fundacji
Grand Press, na którą
zaprasza Królewskie

Miasto Darłowo – partner wystawy miejskiej. Najlepsze
zdjęcia prasowe z ostatniej edycji konkursu będzie można
oglądać od 18 lipca na placu Tadeusza Kościuszki przed
Urzędem Miejskim, codziennie aż do 31 lipca.

wirtualny teatr Historii 
„niepoDlegŁa”

Polecamy zapierającą dech w piersiach atrakcję wy-

korzystującą najnowszą technologię „Virtual Reality”

(ang. „Wirtualna rzeczywistość”). Zapraszamy na cyber-

rejs po Atlantyku liniowcem MS „Piłsudski”, będącym

dumą międzywojennej Polski. Zrekonstruowany cyfrowo
flagowiec zachęca do zanurzenia się w pełen magicznych
przeżyć świat eleganckich wnętrz. Spoczywający dziś na dnie
Morza Północnego wrak przypomni m.in. fascynującą opo-
wieść o trudnym czasie
Powstania Warszaw-
skiego – „Karta z Po-
wstania” pozwoli po-
czuć się widzom Teatru
Historii „Niepodległa”
uczestnikami tamtych
wydarzeń. Wirtualny
Teatr Historii „Niepodległa” – stworzony przez Fundację
„Koncept Kultura” oraz Biuro Programu „Niepodległa” – za-
prasza na dwa bezpłatne seanse: „MS Piłsudski – ukryta his-
toria” oraz „Kartka z Powstania”.

wystawa centruM 
nowoczesności „MŁyn wieDzy”

Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” z Torunia za-

prasza na debiutującą na Festiwalu „Strefę Aktywności”.

Szczególnie polecamy cykl obserwacji przyrodniczych, którego
obiektem wiodącym będzie piasek. „Piasek i jego mieszkańcy”
to okazja dla całych rodzin do odkrycia różnorodności, jaki ten
skrywa widziany dopiero w okularach mikroskopu. Drugie
stanowisko – zatytułowane „Awaria statku” – to symulacja

awarii lotniskowca,
na którym wcielamy
się w rolę dowódcy
jednostki. W tej sy-
tuacji naszym zada-
niem jest wykazanie
niezbędnej do urato-
wania okrętu krea-

tywności i pomysłowości. „Morskie zagadki” z kolei to utrzy-
mana w klimacie marynistycznym zabawa, w której – jak za-
pewniają organizatorzy – pobudzimy umysły do znajdowania
nowych ścieżek myślowych i podchodzenia do problemów 
z zupełnie innej perspektywy, pozbywając się jednocześnie
tzw. schematów. W „Strefie Aktywności” znajdzie się także

miejsce dla aspirujących na DJ nowicjuszy, którzy swoje umie-
jętności będą mogli zweryfikować przy „Mash Machine”. Nato-
miast ostatnia zaprezentowana przez „Młyn Wiedzy” atrakcja
– mobilna pracownia kreatywna „przeBudowa” – umożliwi
zbudowanie za pomocą specjalnych klocków dowolnych bu-
dowli i obiektów. Kto wie, co powstanie rękami dziecięcych in-
żynierów – może model jednego z darłowskich zabytków?

ekspozycJa MoBilna 
Morskiego centruM nauki 

w szczecinie
Morskie Centrum Nauki przygotowało nie lada atrakcję

dla dzieci i dorosłych. Od 18 do 21 lipca w Darłowie na festi-

walu Media i Sztuka, będzie można podziwiać 11 ekspona-

tów związanych z żeglugą. Wystawa mieści się w kontene-

rze morskim. Na tej niecodziennej ekspozycji w przystępny
sposób zobrazowano podstawowe prawa i zasady panujące na
morzu. Wśród eksponatów znajdują się m.in. „Wielki kran”
wykorzystujący zjawisko
złudzenia optycznego nie-
skończenie przelewającej się
wody czy też eksponat tłu-
maczący działanie śluzy
wodnej. Dowiemy się po co
wywiesza się kolorowe flagi
na statkach i jak zrobić pod-
stawowe węzły marynarskie. Eksponaty są samoobsługowe.
Instruktorzy MCN odpowiedzą na pytania i wytłumaczą
wszelkie wątpliwości związane z prezentowanymi zjawiskami.
Wystawa jest jedynie zapowiedzią Morskiego Centrum Nauki
powstającego w Szczecinie. Zapraszamy do zabawy.

Muzycznie 
na Festiwalu 
Media i sztuka

W ramach 9. edycji Media i Sztuka zagrają:

orkiestra syMfoniczna
filHarMonii koszalińskieJ 

poD Batutą krzesiMira 
DęBskiego na inauguracJę 

festiwalu – 18 lipca
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki to

najstarsza taka instytucja na Pomorzu, będąca organizato-
rem przeszło 120 koncertów rocznie, z czego połowa stano-
wi koncerty symfoniczne. Jako jedna z nielicznych filharmo-
nii w Polsce realizuje regularne koncerty w całym regionie,
w sumie dla ok. 60 tys. słuchaczy rocznie.

Krzesimir Dębski to z kolei ceniony w środowiskach
muzycznych dyrygent – wielokrotnie nagradzany w krajo-
wych i europejskich konkursach za muzykę komponowaną
m.in. do „W pustyni i w puszczy” czy „Ogniem i mieczem”.
Absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej, gdzie ukończył
kompozycję i dyrygenturę. Od 1980 – jako lider zespołu 
jazzowego String Connection – koncertuje w Europie, Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie. W swoim dorobku Krzesi-
mir Dębski ma koncerty z udziałem takich międzynarodo-
wych gwiazd, jak: José Carreras, José Cura, Ewa Małas-God-
lewska, Adam Makowicz, Canadian Brass, Vadim Riepin,
Jean-Luc Ponty, Mark O'Connor, John Blake i Nigel Kennedy.

czesŁaw Mozil – 18 lipca
Współzałożyciel i były członek formacji „Tesco Value”.

Lider polsko-duńskiego zespołu „Czesław Śpiewa” to znana
osobność telewizyjna – w 2011 roku został jurorem w pro-
gramie „X Factor”, zaś od 29 listopada 2012 do 19 grudnia
2013 współprowadził z Kubą Wojewódzkim poranną audy-
cję „Zwolnienie z WF-u” w Esce Rock.

Akordeonista tworzy trudną do sklasyfikowania orygi-
nalną muzykę, noszącą ślady kabaretu, rocka, a nawet punk
rocka. Sam Mozil określa swoją muzykę mianem „popu” lub
„alternatywnego popu” z „podtekstem punkowym”. 

Mika urBaniak & Victor 
DaViea, gościnnie Maria saDowska 

– 19 lipca
Jakiś czas temu artyści połączyli swoje siły i zdolności,

tworząc od kilku lat znakomity duet. Pasja i talent obojga
stanowią dziś o sile ich show – pełnego przepięknej muzyki.
Dyfuzja dwóch osobowości daje niezwykłą mieszkankę, któ-
rej doświadczenie jest wyjątkowym przeżyciem dla każdego
słuchacza.

Mika Urbaniak to wokalistka, autorka tekstów i muzyki.
Występuje na scenie od 13. roku życia. Córka legendarnych
ikon światowego jazzu: Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka
– pionierów fusion, wychowała się w nowojorskim domu
pełnym muzyki. Przy dwóch autorskich płytach Mika połą-
czyła siły z Victorem Daviesem, wspólnie napisali i wyprodu-
kowali takie pozycje jak „Follow You” oraz „Once in a Lifeti-
me”. Ich ostatni projekt to połączenie swingu i jazzu, które
doskonale brzmi zarówno na płycie, jak i na koncertach. 

Na Media i Sztuka – Festiwalu w Darłowie wystąpią
wspólnie z Marią Sadowską – autorką dziewięciu solo-
wych płyt, która swoją karierę rozpoczęła w latach 90.
XX wieku. Absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie i reżyser filmowa
(twórczyni m.in. „Dnia Kobiet” i „Sztuki Kochania”). 
Maria Sadowska była ponadto jurorką trzeciej, czwartej,
szóstej, siódmej i ósmej edycji programu The Voice 

of Poland TVP.

kasia stankiewicz – 20 lipca
Piosenkarka alternatywna, wokalistka i autorka tekstów

zadebiutowała w wieku 18 lat w kultowym programie „Szan-
sa na sukces”. Dzięki temu występowi, rok po debiucie tele-
wizyjnym, dołączyła do zespołu Varius Manx. To wówczas
powstał jeden z jej największych przebojów – „Orła cień”.

W późniejszym czasie nadal sukcesywnie rozwijała swoją
karierę – już samodzielnie – wykonując duety m.in. z Micha-
łem Żebrowskim czy Anną Marią Jopek. Niedawno Kasia
Stankiewicz zadebiutowała także jako tancerka, występując
w jednym z popularnych programów telewizyjnych.

tHe Jalee – 21 lipca 
Pięciu młodych, łączących swoje muzyczne pasje w jedną

całość. Podstawą tworzenia przez nich muzyki jest przyjaźń,
co czyni ich muzykę mocno nacechowaną emocjonalnie. Wy-
stępują w składzie: Miłosz Litwiak (gitara), Patryk Dżaman
(wokal, gitara), Wiktor Jary (skrzypce, klawisze), Bartek Kałus
(gitara basowa), Franciszek Parczewski (perkusja). Zespół 
ma na swoim koncie już dwa albumy – demo pt. „Nikotyna
EP” oraz debiutancki krążek pt. „Wizje”, którego premiera od-
była się w Filharmonii Koszalińskiej w grudniu zeszłego roku.
Współpracowali z wieloma artystami, m.in. Appleseed (Poz-
nań), Hanza (Warszawa), Woodland Spirit (Koszalin), Płynny
Polar (Kołobrzeg) czy Zouzy. Koncertowali w wielu miejscach
– ostatnio podczas Juwenaliów 2018 w Poznaniu.

#lubiedarlowo




