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MIELEŃSKIE LATO ARTYSTYCZNE – PLAN NA 2022  

 

Mieleńskie Lato Artystyczne to coroczny cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych, który jest 

organizowany nieprzerwanie od wielu lat w Gminie Mielno. Wydarzenia skierowane  

są zarówno do mieszkańców, jak i turystów – mają uatrakcyjnić czas spędzany w Mielnie oraz 

zachęcać do promowania Gminy i ponownego przyjazdu. 

Zespół Centrum Kultury przygotował plan wydarzeń, który będzie zachęcał  

do aktywnego uczestnictwa w imprezach. Doświadczenie zdobyte w czasie zeszłorocznego 

Mieleńskiego Lata Artystycznego pozwoliło nam stworzyć kalendarz wydarzeń, który jest na 

tyle zróżnicowany, aby każdy mógł znaleźć w ofercie coś interesującego dla siebie. 

Wstępem do Mieleńskiego Lata Artystycznego jest zawsze kilka wydarzeń, które 

odbywają się jeszcze przed wakacjami. Ich organizacja ma na celu zadowolenie turystów, 

którzy odwiedzają Mielno w czasie długiego weekendu majowego. Ważnym celem jest 

również tzw. buzz-marketing. Publikacje oraz pozytywne reakcje pojawiające się dzięki 

organizacji przedwakacyjnych wydarzeń prowadzą do zwiększania się liczby turystów latem. 

 

Tegoroczne wydarzenia przedwakacyjne to: 

 

 
  
 
  

1. Bałtycki Tour Nordic Walking (01.05.2022 r.) deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie – 

impreza jest częścią cyklu "Ogólnopolski Puchar Nordic Walking 2022”. Udział w zawodach 

na dystansie 5 km i 10 km mogą wziąć amatorzy, średnio zaawansowani kijkarze oraz 

zawodowcy. Aby rozpocząć lub kontynuować przygodę z Nordic Walking wystarczą 

wygodne buty sportowe i pozytywne nastawienie. Dodatkowo ten rodzaj rekreacji można 

uprawiać samemu, z rodziną czy znajomymi według indywidualnych upodobań. Nordic 

walking z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Według badań regularny 

spacer z kijkami, to nie tylko lepsze samopoczucie, ale przede wszystkim lepsze wyniki 

zdrowotne. Gmina Mielno dysponuje idealnymi warunkami do uprawiania kijkarstwa, które 

corocznie przyciągają miłośników aktywnego spędzania czasu. Do zdobycia medale i punkty 

w klasyfikacji Ogólnopolskiego Pucharu Nordic Walking. 
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Wydarzenia wakacyjne 

Wydarzenia tegorocznego MIELEŃSKIEGO LATA ARTYSTYCZNEGO zostały podzielone 

na 3 części. Podział ten ułatwi zarówno komunikację wewnętrzną, jak i zewnętrzną – przede 

wszystkim marketingową.  

 

2. Silesia TAK ART (06-20.05.2022 r.) galeria w Centrum Kultury w Mielnie – to już dziesiąty, 

jubileuszowy plener w Mielnie. Podczas pleneru, wzorem roku ubiegłego, będzie 

zorganizowana w CKM wystawa konkursowa pt. "Piękno Gminy Mielno w obrazach  

i fotografiach twórców oraz sympatyków Silesia Tak Art", którą będzie można podziwiać 

przez cały czas trwania pleneru. Dodatkowo odbędzie się uroczysty wernisaż z występem 

artystycznym zespołu Kotwica.  

 

3. Rozśpiewany Dzień Mamy (28.05.2022 r.) namiot w PRZYSTAŃ.KULTURA – w tym roku 

święto dnia mamy oraz dzień działacza kultury odbędą się w tym samym czasie w namiocie 

PRZYSTAŃ.KULTURA. Wydarzenie współorganizowane z mieleńskim zespołem wokalnym 

„Bursztyn”, który zadba o wspaniałą atmosferę i oprawę muzyczną, a uczestnicy sekcji 

Centrum Kultury w Mielnie zaprezentują swoje umiejętności zdobyte podczas całorocznych 

praktyk. 

 

4. Wystawa MIELNO W PRL deptak przy ul. Kościuszki – pierwsza część wystawy przygotowanej 

wspólnie z Archiwum Państwowym w Koszalinie pt. Mielno na starych pocztówkach spotkała 

się z ciepłym przyjęciem mieszkańców oraz turystów. Ponad 100 starych pocztówek na 40 

tablicach przedstawia przedwojenną Gminę Mielno. W związku  

z dużym zainteresowaniem zdecydowaliśmy się przygotować kolejną część wystawy – tym 

razem ma prezentować Mielno w latach 1945-1989. 

 



 4 

PRZYSTAŃ.KULTURA  

PRZYSTAŃ.KULTURA to cykl wydarzeń, które odbędą się w nowej lokalizacji                           

w Mielnie, czyli na terenie starego kasyna przy ul. Bolesława Chrobrego.  

Cześć wydarzeń odbywających się na terenie PRZYSTANI będą wydarzeniami płatnymi. 

 

Wydarzenia w ramach cyklu PRZYSTAŃ.KULTURA: 

 
  
 
 
  

5.  NOC KUPAŁY (24.06.2022 r.) namiot w PRZYSTAŃ.KULTURA – pierwsze wydarzenie cyklu, 

które będzie oficjalnym otwarciem wakacji oraz cyklu Mieleńskiego Lata Artystycznego. 

Noc Kupały będzie wydarzeniem skierowanym przede wszystkim do kobiet – uczestnicy 

imprezy będą mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych, stworzyć własne kosmetyki z 

ziół oraz zapleść wianki, które pod koniec wydarzenia zostaną wrzucone do jeziora. 

Wydarzenie bezpłatne. 

7. Koncert BRYSKA (22.07.2022 r.) namiot w PRZYSTAŃ.KULTURA – BRYSKA to polska artystka 

grająca muzykę pop, która podbija polskie listy przebojów. Jej hity „lato” oraz „odbicie” 

spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności, dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić 

artystkę do PRZYSTAŃ.KULTURA.   

6. Wielka Gala Żagli z koncertem 4szmery (15-17.07.2022 r.) namiot w PRZYSTAŃ.KULTURA –  

na jeziorze Jamno odbędą się po raz kolejny regaty o puchar Burmistrza Mielna. Tym razem 

regaty zmienią się w dużą, kilkudniową imprezę, która rozpocznie się koncertem zespołu 

rockowego 4szmery. Uczestnicy regat zmierzą się w pięciu kategoriach. Nie zabraknie 

widowiskowej parady jachtów po jeziorze Jamno w akompaniamencie kolorowych animacji 

świetlnych oraz muzyki zespołu szantowego Stara Kuźnia.  
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 8. HIPPIEZA Mielno Festival (04-06.08.2022 r.) – kilkudniowe wydarzenie muzyczno-

artystyczne, dla którego inspiracją jest I Ogólnopolski Zlot Hippisów. Wydarzenie to odbyło 

się w Mielnie w 1968 roku, a udział w nim wzięła m.in. artystka Kora. Sama idea tego Zlotu 

ma nawiązywać do kultury hippisowskiej, kojarzącej się z pozytywnymi emocjami oraz 

miłością. Zeszłoroczny sukces sprawił, że w tym roku zdecydowaliśmy się na organizacje 

pełnowymiarowego wydarzenia z kilkoma strefami w Mielnie: w PRZYSTAŃ.KULTURA, na 

Stadionie Saturn w Mielnie oraz na deptaku. W strefach festiwalu pojawi się scenografia 

związana ze stylem wydarzenia, a na scenach wystąpią najlepsi polscy artyści. 

 

LINE’UP 

Dzień I: KUBA KARAŚ 

Dzień II: SZYMI SZYMS, IGO, RALPH KAMIŃSKI, MERY SPOLSKY, SIDNEY POLAK, PR8L3M 

Dzień III: BOKKA, VELLOW, NOSOWSKA, FISZ EMADE TWORZYWO, TYMEK, KAYAH 

+ ZEPPY ZEP, MŁODY KLAKSON, FLIRTINI i inni. 

 

UWAGI: Cena z udział w jednym dniu festiwalu wyniesie 159 zł/os. Line’up festiwalu może 

się zmienić.  

 

 

9. Fun Piątek/STAND-UP (12.08.2022 r.) namiot w PRZYSTAŃ.KULTURA – długi sierpniowy 

weekend to czas, gdy w Gminie Mielno nie brakuje turystów. Chcąc przygotować dla nich 

coś ciekawego, zdecydowaliśmy się na organizacje wydarzenie pod nową marką. Tym 

razem na scenie PRZYSTAŃ.KULTURA wystąpią najlepsi polscy standuperzy: Piotr Zola 

Szulowski, Darek Gadowski oraz Paweł Chałupka. W związku z wyborem znanych w 

środowisku nazwisk spodziewamy się ogromnego zainteresowania wydarzeniem. 
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STREFA AKTYWNEGO PLAŻINGU 
 
STREFA AKTYWNEGO PLAŻINGU to autorski projekt Centrum Kultury w Mielnie, którego 

zeszłoroczna edycja była ogromnym sukcesem. Głównym założeniem projektu jest skupienie 

się na ulubionym miejscu każdego turysty odwiedzającego Gminę, czyli na plaży. Chcąc 

organizować różnego rodzaju aktywności dla turystów ciągu dnia, nie możemy zakładać, że 

wygramy z główną atrakcją Mielna, czyli plażą. Dlatego właśnie przenosimy się na nią, tworząc 

strefy aktywnego plażingu.  

 

 

KINO NA LEŻAKACH 

KINO NA LEŻAKACH to stały element Mieleńskiego Lata Artystycznego. W związku ze 

zdjęciem obostrzeń wydarzenie już w pełni powróci do swojej poprzedniej formy – w czasie 

pandemii widzowie nie oglądali filmów z leżaków, lecz z własnych aut. 

 

 

 

W strefach głównymi atrakcjami będą aktywności dla dzieci oraz aktywności sportowe m.in. 

zumba, siatkówka plażowa, animacje rodzinne oraz bule. Aktywności te będą prowadzone 

przez animatorów, a pomiędzy nimi turystom czas umilać będzie muzyka.  

 

Strefy Aktywnego Plażingu odbędą się w: 

10. Łazy (08-10.07.2022 r.)  

11. Mielno (29-31.07.2022 r.) w połączeniu z Festiwalem ZUMBY oraz dodatkowymi atrakcjami 

dla dzieci oraz rodzin. 

12. Sarbinowie (12-14.08.2022 r.)  

13. Mielenku (19-21.08.2022 r.)  

 

14. Kino na Leżakach w Sarbinowie (03.07.2022 r.) boisko przy SP w Sarbinowie, ul. Młyńska 

15. Kino na Leżakach w Gąskach (27.07.2022 r.) stadion w Gąskach, ul. Morska 1 

16. Kino na Leżakach w Sarbinowie (31.07.2022 r.) boisko przy SP w Sarbinowie, ul. Młyńska 

17. Kino na Leżakach w Mielnie Osiedle Unieście (09.08.2022 r.) boisko przy MOPS 
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WYDARZENIA PRZY SKARBNICY W CHŁOPACH (ul. Morska 37) 

Skarbnica w Chłopach to miejsce z ogromnym potencjałem, które integruje mieszkańców 

oraz turystów. Lokalizacja ta ma stała się głównym punktem spotkań dla obu grup, dlatego 

na placu przy Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach zostaną zorganizowane wydarzenia, 

nawiązujące tematyką do tradycji związanych z Bałtykiem oraz rękodziełem.  

 

 

 

 

 

18. Wystawa BURSZTYNOWE ZOO (01.06-30.09.2022 r.) - dzięki współpracy Gminy Mielno  

ze Związkiem Miast i Gmin Morskich już w czerwcu otwarta zostanie druga część wystawy 

w Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach "Bałtycki ZOO" ze zbiorów Muzeum Bursztynu  

w Gdańsku. Wystawa będzie dostępna przez całe wakacje a obejrzeć będzie można inkluzje 

w bursztynie, bursztyn w naturalnej postaci oraz biżuterię z bursztynu autorstwa 

najlepszych bursztynników gdańskich.   

 

19. Polski Bałtyk, czyli nasza historia - projekt edukacyjno-kulturalny polegający na organizacji 

cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Polski Bałtyk - nasza historia”. Jego celem jest 

przybliżenie mieszkańcom oraz turystom powojennej historii wioski rybackiej Chłopy oraz 

utrwalenie wspomnień najstarszych mieszkańców. Mają temu służyć wydarzenia kulturalne 

takie jak: wystawa poświęcona historii wioski rybackiej, koncerty szant, warsztaty obróbki 

bursztynu metodami dawnymi, publikacja pt. „Polski Bałtyk – nasza historia” oraz film 

relacjonujący cały cykl. W ramach projektu odbędą się 4 wydarzenia: dwa koncerty 

szantowe oraz dwie imprezy z warsztatami obróbki bursztynu.  

 

20. Pokaz historyczny „Ryby wczesnego średniowiecza (30.07.2022 r.) – to piknik familijny, 

który przeniesie mieszkańców i turystów we wczesnośredniowieczne czasy. W ramach 

pikniku zostaną przygotowane stoiska oparte o wzorce obowiązujące od X do XIII w., 

plenerowe kuchennie oraz poczęstunek rybacki. Grupa organizująca piknik zaprezentuje 

również stroje oraz wyposażenie rybackie z tych lat.  
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INNE WYDARZENIA 

 

 

 

 

 

21. Baltin Happy Run w Sarbinowie (08.07.2022 r.) – bieganie staje się coraz bardziej znaną 

aktywnością, dlatego chcielibyśmy zorganizować w Gminie wydarzenie biegowe. We 

współpracy z hotelem BALTIN planujemy przygotowanie w Sarbinowie rodzinnego dnia 

pełnego sportowych potyczek: w ramach wydarzenia odbędzie się bieg rodzinny (1-3km) 

oraz bieg dla profesjonalistów (10 km), animacje z klaunami, dmuchańce i inne atrakcje, 

które sprawią, że turyści oraz mieszkańcy spędzą miło dzień.  

23. Mieleńskie Wieczory Organowe - dla miłośników muzyki klasycznej po raz kolejny przy 

współpracy z Filharmonią Koszalińską przygotowujemy cykl koncertów w kościołach                        

w Mielnie i w Sarbinowie pod wspólnym tytułem „Mieleńskie Wieczory Organowe”. Dzięki 

owocnej współpracy, co roku możemy gościć najlepszych artystów z całego świata. 

Dokładne terminy koncertów uzależnione są od harmonogramu układanego obecnie przez 

Filharmonię Koszalińską. 

24. Święto Wody w Mielnie (03.09.2022 r.) parking przy PoloMarkecie – Święto Wody to już 

mieleńska tradycja. W czasie wydarzenia turyści oraz mieszkańcy wspólnie pożegnają 

sezon. W programie nie zabraknie wodnych atrakcji dla wszystkich pokoleń. W tym roku 

planowany jest także powrót turnieju dla mieszkańców oraz zabawa taneczna przy muzyce 

na żywo. Na sam koniec niebo nad Mielnem rozświetli pokaz sztucznych ogni.     

22. Rusz Rzyć z Leżaka (15-25.07.2022 r.) – Fundacja Oko w Oko z Rakiem zaprasza 

plażowiczów do udziału w aktywnościach fizycznych promujących profilaktykę 

nowotworową. Projekt Rusz Rzyć z Leżaka odbędzie się na plaży w Gąskach, Chłopach i 

Sarbinowie. Na terenie wydarzenia będzie dostępny lekarz onkolog, a dzięki 

profesjonalnym fantomom zostaną zaprezentowany sposoby badania piersi i jąder. Będzie 

dużo dobrej zabawy, muzyki oraz profilaktyki! Zapraszamy!  
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INNE PROPOZYCJE   

 

 

 

 

 

 

 

25. Jarmarki Sztuki i Rzemiosła na deptaku w Mielnie (17-28.08.2022 r.) – po raz kolejny do 

Mielna zawitają zjawiskowe Jarmarki, które przez kilka dni będą gościć w samym sercu 

Mielna, czyli na deptaku przy ul. Kościuszki. Na jarmarkach będzie można zakupić 

oryginalne rękodzieło z różnych regionów Polski. Jarmarki Sztuki przy organizacji 

wydarzenia będą współpracować z PRZYSTANKIEM KUŹNIA, który po raz pierwszy zawitał 

do Mielna w 2021 roku. Koszty związane z PRZYSTANKIEM KUŹNIA zostaną pokryte przez 

wystawców Jarmarków Sztuki i Rzemiosła. Obie połączone imprezy stworzą razem 

Plenerowe Spotkanie z Rzemiosłem i Sztuką Kowalską. 

26. Festiwal Indii – najstarszy, największy i najsłynniejszy orientalny happening w Polsce.  

Z setkami wolontariuszy i artystów z wielu krajów tworzy bogatą, różnobarwną imprezę 

prezentującą różne aspekty kultury starożytnych Indii. Wydarzenie to wiele godzin 

programu scenicznego, pokazy tańców, jogi, sztuk walki, teatry oraz przeróżne atrakcje  

w okalających scenę namiotach. 

 


