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Czas Świąt Wielkanocnych najcieplej wspominam z czasów dzieciństwa. Pamiętam jedyne w swoim rodzaju śniadanie i dzielenie się
jajkiem, ale też kultywowane zwyczaje wielkanocne – zarówno kościelne, np. święcenie pokarmów, jak i ludowe: malowanie pisanek czy
szukanie w ogródku prezentów od zajączka. Czasami brakuje mi tamtego spokoju, dystansu, radości. Religia, tradycja i obyczaj tak pięknie
się wtedy przenikały…
Wielkanocne przesłanie sprawia, że głęboko wierzę w zwycięstwo dobra i prawdy. Dlatego życzę Państwu, by czas Wielkiej Nocy
natchnął nas pozytywną energią, wyzwolił radość i dobroć. Sprawił,
że znajdziemy czas dla rodziny, że podzielimy się z dziećmi przemyśleniami, doświadczeniami, przekażemy im tradycje, zwyczaje, które
trzeba kultywować i chronić.
Wesołego Alleluja!

www.koszalin.pl
www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
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Polecamy kultura

Koncertowe CK105
fot.: Materiały promocyjne

105% Mocy: Lao Che
Koncert promuje najnowszą, siódmą już płytę zespołu: „Wiedza
o Społeczeństwie”. Przed koncertem odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Koszalinie.
12 kwietnia, godz. 20:00, 105% Mocy: Lao Che, bilety: 65 zł, dostępne: www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

fot.: Materiały promocyjne

Beltaine & Glendalough muzyka i taniec
Beltaine to jeden z bardziej oryginalnych zespołów polskiej sceny
folkowej. Charakterystyczne brzmienie grupy jest wynikiem zderzenia różnych osobowości o skrajnie odmiennych doświadczeniach muzycznych. Główną inspiracją dla muzyków jest szeroko
pojęta tradycja irlandzka i bretońska, ale muzycznie zespół zmierza po prostu przed siebie.
14 kwietnia, godz. 20:00, Beltaine & Glendalough muzyka i taniec, bilety: 40 zł (balkon), 45 zł (parter), dostępne: kasa kina
Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Farben Lehre, the Analogs + ETA
Farben Lehre przez prawie 32 lata nagrało 11 płyt, ale ich żywiołem są koncerty. Muzyka zespołu jest energiczna, melodyjna, pełna radości grania i wolna od kompleksów. Ostre, aczkolwiek przystępne dźwięki oraz garść szczerych słów stanowią próbę duchowego porozumienia się z drugim człowiekiem.
Szczeciński kwartet The Analogs, to obecnie jeden z najprężniej
działających zespołów polskiej sceny punk rockowej. Na swoim
koncie posiadają kilka płyt, zagrali setki koncertów.
ETA to nieślubne dziecko Rolling Stones i Nirvany, które wychowało się u boku wujka Green Daya.
15 kwietnia, godz. 19:00, Farben Lehre, the Analogs + ETA, bilety: 35 zł – przedsprzedaż, 45 zł – w dniu koncertu, dostępne: kasy CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa. ■ (KG)

Polecamy kultura

20 kwietnia 2018 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców Koszalina do wzięcia udziału w dziewiątej
już „Nocy w bibliotece”. Tym razem zabierzemy Was w podróż za ocean, aż do Ameryki. Przygotujcie się
na niezapomniane wrażenia i świetną zabawę.
Jak co roku, zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na placu przed biblioteką prawdziwa
gratka dla fanów koni mechanicznych. Dzięki Klubowi Motocyklowemu Adventure będziecie mogli podziwiać przepiękne amerykańskie motory, a także nauczyć się tańca liniowego w stylu country. Hol wypożyczalni przemieni się w Western City, gdzie każdy chętny śmiałek
będzie mógł sprawdzić swoje kowbojskie umiejętności.
Nie zabraknie także gościa specjalnego. Po wręczeniu nagród dla
najaktywniejszych czytelników, o swoich amerykańskich doświadczeniach opowie Wojciech Orliński – dziennikarz i autor książek podróżniczych „Ameryka nie istnieje” i „Route 66 nie istnieje”.
Jeżeli chcecie podążyć Aleją Gwiazd, koniecznie odwiedźcie Informatorium, gdzie wehikuł czasu przeniesie Was do krainy starego
kina. Tam też, w otoczeniu gwiazd Holywoodu, będziecie mogli napić
się przepysznej kawy przygotowanej przez Szprycha Cafe. Sił dodadzą
Wam również donuty ze Starej Pączkarni.
Tradycyjnie przygotowaliśmy też wystawy – w Galerii Region będziecie mogli zapoznać się z literaturą amerykańską i laureatami nagrody Pulitzera, a także zobaczyć Grand Canyon Colorado Oczami Polskich Kajakarzy.
Nie zabraknie też warsztatów plastycznych dla najmłodszych – Wolna Antresola zamieni się w pracownię pop-artu, w czytelni natomiast
chętne blade twarze poznają tajniki tworzenia indiańskiego rękodzieła, spotkają się z Pocahontas, zasiedlą nieznane lądy i odnajdą swoich
przodków na Ellis Island.
W Czytelni Regionalnej pracownicy Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie z okazji 60. rocznicy powstania NASA podzielą się
z Wami swoją kosmiczną wiedzą.
Ponadto pojawi się grupa Barbarians, która wprowadzi Was w tajniki footballu amerykańskiego.
Dla wszystkich ciekawskich fonoteka przygotowała „Escape Room”.
Podczas nocy każdy nowy czytelnik, który zapisze się do biblioteki,
otrzyma specjalną okolicznościową kartę biblioteczną.
Imprezę zakończy gorący pokaz ogniowy w wykonaniu zespołu Incendi.

4-5

Polecamy kultura

PROGRAM:
17:00 – wręczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników dorosłych oraz spotkanie z dzienni-karzem, publicystą i pisarzem Wojciechem Orlińskim, sala kinowa
17:00 – rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mój amerykański sen”, wręczenie nagród, salka edukacyjna za Czytelnią
17:00 – przyjazd motocyklistów z Klubu Motocyklowego Adventure, plac przed biblioteką
19:00 – rozpoczęcie Święta Czytelnika Dziecięcego – wręczenie „Złotych Joachimów” nagród dla najaktywniejszych czytelników dziecięcych, sala kinowa
20:00 – nauka tańca liniowego w stylu country z Klubem Motocyklowym Adventure, Galeria Region
18:30, 20:00 – spotkanie z Pocahontas, dwa pokazy filmu animowanego, salka edukacyjna za Czytelnią
21:00 – koncert Dixieland, sala kinowa
22:30 – pokaz ogniowy – Fire Show w wykonaniu zespołu Incendi, plac przed biblioteką

PONADTO:
– Wypożyczalnia Popularnonaukowa – ślubne foto studio w kościele Elvisa w Las Vegas, wydawanie certyfikatów małżeństwa zawartego
podczas „nocy”
– Czytelnia książek – warsztaty – jak narysować myszkę Mickey?
– Wypożyczalnia filmów – gra w BINGO nie tylko dla seniora
– Magazyny – z Archiwum X, zwiedzanie z bibliotekarzem
– Introligatornia – zwiedzanie z bibliotekarzem
– Hol przy wypożyczalni filmów – wystawa prac dzieci biorących udział
w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mój amerykański sen”
– Sala klubowa – prezentacja filmu „Grand Canyon Colorado Oczami
Polskich Kajakarzy”
– Galeria Region – stoisko księgarni Świat Książki

UWAGA!
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – w tym roku podczas
„nocy” przeprowadzamy zbiórkę książek dla podopiecznych ze środowiskowych ognisk wychowawczych TPD w Koszalinie.
„Amerykańska Noc w bibliotece” odbędzie się 20 kwietnia w budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy placu Polonii 1. Serdecznie zapraszamy od godz. 17:00 do 23:00!
Aby zabawa podczas nocy była jeszcze lepsza zachęcamy wszystkich małych i dużych do przebrania się. Poszukiwani: superbohaterowie, kowboje i gwiazdy filmowe.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

fot.: P. Myszka, Whats Up

fot.: Muzeum

• Zabytek Miesiąca

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

• Spotkanie w Realu 4 w Muzeum

• Wystawa towarzysząca XV OFPA „Reflektor”:
Festiwalowi goście w Galerii Hol

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum w Koszalinie,
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 3.04
Zabytek Miesiąca – kostka brykietu, która ma ponad

100 lat. Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 27.05
Spotkanie w Realu 4. Czwarta

edycja wystawy interdyscyplinarnej artystów współczesnych
z całego kraju. Inicjatorem i pomysłodawcą spotkań jest koszaliński twórca Waldemar Jarosz.
W czwartej części cyklu udział
bierze 12 artystów z całego kraju. Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 3.04 do 19.04
Wystawa prac nagrodzo-

nych w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Ilustrujemy książki Adama Bahdaja”.

Wstęp wolny. KBP, Galeria
Region, pl. Polonii 1;

— Od 20.04 do 18.05
Wystawa towarzysząca
Amerykańskiej Nocy w bibliotece. Wstęp wolny. KBP,

Galeria Region, pl. Polonii 1;

— Do 15.04
Wystawa pt. „Kolory wiosny”.

Prace wychowanków Pracowni Malarstwa i Rysunku pracujących pod kierunkiem J. Lange.
Pałac Młodzieży, Galeria
Malucha, ul. Bogusława II;
— Od 20.04 do 4.05
Wystawy towarzyszące XV
Ogólnopolskiemu Festiwalowi
Piosenki Aktorskiej „Reflektor”. Galeria Hol: Festiwalo-

wi goście, minione edycje w fotografii. Galeria 113: Plakaty
poprzednich edycji OFPA REFLEKTOR. Pałac Młodzieży;
— Od 26.04
Galeria Fotografii Młodych.
Rytm i Energia Przestrzeni. Autorki prac: W. Gajek,

M. Górska , I. Starek są uczestniczkami Pracowni Fotografii
Młodzieżowego Domu Kultury

„Pod Akacją” w Lublinie A. Borowskiej. Prezentowane na wystawie prace powstały w 2017
roku i są efektem plenerów fotograficznych. Pałac Młodzieży;
CENY BILETÓW:
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba
dorosła i dziecko) – 5 zł (1 osoba), zbiorowy – 5 zł (1 osoba),
jedna wystawa – 5 zł (1 osoba), oprowadzanie – 50 zł (po
zgłoszeniu), lekcja muzealna
– 50 zł, lekcja muzealna poza
siedzibą muzeum – 50 zł (plus
koszty dojazdu i delegowania pracownika). W niedzielę wstęp na ekspozycje stałe jest
bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata);
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

Duża Scena: I-VII rząd: normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny

• Wystawa towarzysząca XV OFPA „Reflektor”:
Minione edycje w fotografii w Galerii Hol

– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;
— 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, ul. Piastowska 2, pn.-pt. w godz.
11-15, tel. 94 342 62 20 oraz na
godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (emeryci, renciści,
dzieci i młodzież do 26 lat). Bilety grupowe powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy
– 12 zł. Tanie poniedziałki
– 12 zł (wybrane filmy).
KMW – 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 34 zł.
Szminka Movie – 10 zł. Kino
z Rodziną – 10 zł. DKF Kids:
jednorazowy – 15 zł, karnet
na 3 spotkania – 40 zł;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne PM
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• „Wystawa wędrująca: Configuracja” autorstwa

• „Niech żywi grzebią umarłych” w BTD

3 Wtorek

5 Czwartek

— 18:00
DKF: „Jestem najlepsza.
Ja, Tonya”. Reż.: C. Gillespie,

— 19:00
„Niech żywi grzebią
umarłych” – Duża Scena,

4 Środa

6 Piątek

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – książka „Szepty
kamieni. Historie z opuszczonej Islandii” B. Lenard i P. Mikołajczaka. Wstęp wolny.

— 17:00
Wernisaż wystawy prac dyplomowych uczniów Zespołu
Szkół Plastycznych im. W. Hasiora z zakresu Ceramiki Artystycznej i Projektowania Graficznego. Michalina Pisarczyk

słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

119 min. Tonya Harding, amerykańska mistrzyni łyżwiarstwa figurowego, jedna z największych pretendentek do
olimpijskich medali, znana
była z niełatwego charakteru
i kontrowersyjnych zachowań.
Nikt jednak nie spodziewał się
jak daleko zdolna jest się posunąć w walce o medale. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 16:30
Poplenerowa wystawa
pt. „Wystawa wędrująca:
Configuracja” autorstwa słu-

chaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z 11 uniwersytetów
Województwa Zachodniopomorskiego. Galeria Ratusz I p.,
Rynek Staromiejski;

Polski Teatr Tańca. Koncepcja,
dramaturgia i reżyseria:
A. Dziurosz, T. Szczepanek.
Budzimy się, wstajemy z łóżka,
idziemy do pracy, pracujemy,
jemy, pijemy, odpoczywamy,
nudzimy się, bawimy się, wiążemy się, rozstajemy się, rodzimy się, dorastamy, rodzimy kogoś, starzejemy się, umieramy.
BTD, pl. Teatralny 1;

zaprezentuje przestrzeń liryczną w postaci interpretacji graficznej autorskiego wiersza.
Patrycja Serweta przedstawi
autorski album fotografii zatytułowany „W mojej przestrzeni
emocjonalnej”. Gabriela Walczak przedstawi instalację przestrzenną i makiety inspirowane

• „Twarz” w kinie Kryterium

• ROMA, warsztaty żywej łaciny w PM

7 Sobota
formami bionicznymi.
Wystawa będzie czynna
do 7.05. Bałtycka Galeria
Sztuki, CK105;

— Od 6.04
„Twarz”. Reż.: M. Szumow-

ska, gat.: Dramat, 91 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Pożar Reichstagu” – Duża

Scena, reż. K. Szyngiera. Utwór
napisany w reakcji na wstrząsający opinię publiczną niemal
całego ówczesnego świata fakt
pożaru gmachu parlamentu
Rzeszy w Berlinie w nocy z 27
na 28 lutego 1933 r. W oczach
autorów historyczny fakt spalenia Reichstagu staje się symbolem nadchodzącej groźby zakłócenia porządku rozwoju
świata. BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
FAR Beyond Tour 2018
Poznański zespół Beyond
The Event Horizon, wykonują-

cy instrumentalną muzykę rockową. Bilety: 15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 19:00
Koncert charytatywny
„Magia Rocka2”. Bilety (cegieł-

ka): 25 zł. Teatr Variete Muza;

— 10:00-12:15
ROMA, czyli kolejne warszta-

ty żywej łaciny, uczestnicy uczą
się nowatorską metodą H. Oerberga, która przynosi szybkie
efekty nauki. Zapisy u prowadzącego – K. Barańskiego, tel.
698 900 903. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla dorosłych. Muzeum,
ul. Młyńska;

— 12:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty ro-

dzinne. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Paddington 2”. Reż.: P. King,

103 min. Tym razem rezolutny
niedźwiadek o nienagannych
manierach i skłonności do wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów spod
ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi wszystko,
by sprowadzić ich na dobrą
drogę. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne PM

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze
w Muzeum

— 17:00
Wieczorek poetycko-muzyczny „... myśl jest jak woda wielka i czysta woda przy obojętnym brzegu...” (Z. Herbert).

Poezje klasyków recytować
będą poeci z Krajowego Bractwa Literackiego SPK. Oprawa muzyczna: CK105. Będzie
to spotkanie kończące obchody
Światowego Dnia Poezji w Koszalinie. Poprowadzą: K. Pilecka i R. Dopieralski. Club105;
— 17:00
„Pożar Reichstagu” – Duża

Scena, reż. K. Szyngiera.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 20:00
„Piosenka jest dobra na
wszystko” – Scena na Zaple-

czu, reż. P. Krótki – premiera, Scena Inicjatyw Aktorskich
Spektakl w wersji koncertowej
prezentujący największe i niezapomniane przeboje z Kabaretu Starszych Panów. Obsada:
Ż. Gruszczyńska-Ogonowska,
A. Czerwiński, W. Rogowski,
P. Krótki. BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Stand-up: Cezary Jurkiewicz
i Bartosz Zalewski. Bilety:

25 zł. Kawałek Podłogi;

fot.: I. Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

8-9

• DKF Kids: „Przygoda Nelly” w kinie Kryterium

• DKF: „Czas mroku” w kinie Kryterium

• „Wirus Świrus... i cała reszta” w BTD

8 Niedziela

9 Poniedziałek

11 Środa

— 12:00
DKF Kids: „Przygoda Nelly”
(opis str. 16). Kino Kryterium,

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze. Warsztaty dla se-

— 9:00 i 11:30
„Wirus Świrus..i cała reszta” –

— 17:00
„Pożar Reichstagu” – Duża

— 17:15
Wystawa malarstwa Małgorzaty Stąporek. Absolwentka

ul. Zwycięstwa;

Scena, reż. K. Szyngiera.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
Koncert The 12 Tenors.

Międzynarodowa grupa wokalna, któa już od 10 lat odnosi
sukcesy, koncertując na scenach
całego świata. Magnetyzują
widownię wysokiej klasy wirtuozerią, wdziękiem i humorem. Ich koncerty burzą wszelkie stereotypy na temat klasycznej muzyki wokalnej. Podczas
występów muzycy prezentują
zróżnicowany, szeroki wachlarz
utworów i dosłownie porywają widownię z krzeseł. Bilety:
69-139 zł, dostępne w kasach
hali i na stronie www.bilety.koszalin.pl. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 20:00
„Piosenka jest dobra
na wszystko” – Scena na Za-

pleczu, reż. P. Krótki – premiera, Scena Inicjatyw Aktorskich.
BTD, pl. Teatralny 1;

niorów. Muzeum, ul. Młyńska;

Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej na kierunku
Komunikacja Wizualna. Ma
na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalin-Słupsk. Galeria Ratusz II p.,
Rynek Staromiejski;

10 Wtorek
— 16:30
„Dlaczego”. Wernisaż wystawy

malarstwa Elżbiety Elly Gajewskiej. Dziwny jest ten świat....
Dlaczego ? Czy jest na to odpowiedź? Mam nadzieję, że moje
obrazy przedstawione na wystawie choć trochę odpowiedzą
na to pytanie. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4;
— 18:00
DKF: „Czas mroku”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska. Bajka „Wirus
Świrus i cała reszta” jest zarówno klasyczną baśnią, której bohaterowie przeżywają rozliczne i niezwykle wciągające młodego widza przygody, jak i – ze
względu na tematykę – bardzo
współczesną przypowieścią pedagogiczną dotyczącą niebezpieczeństw związanych z uzależnieniem od technologii.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 10:00
Powiatowa dziecięca sesja
naukowa na temat Adama
Bahdaja. Sala konferencyjno-

-kinowa KBP, pl. Polonii 1;

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka
„Złodziejka książek” M. Zusaka. Wstęp wolny. KBP,

filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad
książką „Ukryte życie lasu”
– D. Haskella. Wstęp wolny.

KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: PM

fot.: Materiały promocyjne
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• 105% Mocy: Koncert Lao Che w CK105

• Turniej szachowy w Pałacu Młodzieży

• Chevy w Kawałku Podłogi

12 Czwartek

13 Piątek

14 Sobota

— 9:00
„Pippi Pończoszanka”

— 16:30
II Turniej szachowy „Grand
Prix Pałacu Młodzieży 2018”.

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

– Duża Scena, reż. W. Rogowski. BTD, pl. Teatralny 1;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki –
książka „Cud chłopak”
R.J. Palacio. Wstęp wolny.

KBP, filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 17:00
Promocja książki pt. „Głos Koszaliński/Pomorza 1952-1989.
Propaganda i informacja”
E. Juszczak-Maraszkiewicz.

Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;

— 19:00
„Pan Górski i spółka” na Scenie Muzycznej Teatru Propozycji Dialog. Wstęp wolny.

Domek Kata, ul. Grodzka;

— 20:00
105% Mocy: Koncert Lao
Che promujący płytę „Wiedza

o Społeczeństwie”. Przed koncertem odbędzie się zbiórka
na Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Koszalinie (opis str. 3).
Bilety: 65 zł, dostępne: www.
ck105.koszalin.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

Drugie turniejowe zmagania
młodych strategów.
Zapisy: D. Długopolskiego,
tel. 729 172 172 (liczba miejsc
ograniczona). Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:30
Koncert Symfoniczny
„Wielkie dzieła, wielcy
wykonawcy”. J. Chreno-

wicz dyrygent, P. Paleczny –
fortepian, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Program: Ludwig van Beethoven – V Koncert fortepianowy
Es-dur op.73 „Cesarski”,
Dymitr Szostakowicz – IX
Symfonia Es – dur op. 70.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Piosenka jest dobra
na wszystko” – Scena

na Zapleczu ,reż. P. Krótki
– Scena Inicjatyw Aktorskich.
Spektakl z piosenkami
z Kabaretu Starszych Panów
Jeremiego Przybory
i Jerzego Wasowskiego.
BTD, pl. Teatralny 1;

Prowadzący: Z. Orłowski.
Zajęcia w pracowni stolarskiej.
Zapisy: tel. 94 348 05 00 (liczba miejsc ograniczona). Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska. Swoje

zbiory prezentują kolekcjonerzy
z Koszalina i pobliskich miejscowości – są to między innymi
kolekcje numizmatyczne, birofilistyczne, filumenistyczne, zegarki, znaczki i kartki pocztowe, odznaki, militaria oraz pamiątki związane z Koszalinem
i naszym regionem. Zgłoszenia:
tel. 94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Fernando”. Reż.: C. Saldanha, 95 min.

Fernando jest młodym byczkiem niepodobnym do innych –
zamiast walczyć, woli bowiem
leżeć pod drzewem. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00 i 19:30
Queen symfonicznie.
Alla Vienne orkiestra i Vivid
Singers chór. Żaden wokalista

na świecie nie jest w stanie za-

• Beltaine & Glendalough – muzyka i taniec
w CK105

stąpić Freddiego Mercury’ego,
ale 21 chórzystów i świetny aktor mogą już próbować. „Muzyka zespołu QUEEN symfonicznie” w wykonaniu Alla Vienna,
chóru Vivid Singers i Mariusza
Ostrowskiego to jedyny w swoim rodzaju projekt z pogranicza
gatunków, łączący symfoniczne pierwiastki muzyki zespołu Queen z rockowym potencjałem orkiestry salonowej i majestatycznego, 21-osobowego
chóru. Jednocześnie jest to artystyczny hołd dla Freddiego
Mercury’ego. Bilety: 89-139 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 20:00
Before Good Vibe Festival:
Sonar. Bilety: 20/25 zł,

dostępne: w Jazzburgercafe,
www.goout.pl. Jazzburgercafe;
— 20:00
Chevy – koncert. Bilety: 20 zł.

Kawałek Podłogi;

— 20:00
Koncert: Beltaine & Glendalough – muzyka i taniec (opis
str. 3). Bilety: 40/45zł, dostęp-

ne: kasa kina Kryterium,
recepcja CK105, www.ck105.
koszalin.pl. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

fot.: I. Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• „Mayday” w BTD

• Julia Pietrucha w Filharmonii

15 Niedziela

17 Wtorek

— 10:00
Eliminacje powiatowe Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych.

— 19:00
Odjazdowa Sztuka Koszalińska: „Goska Theatrum Mundi”.

City Box, Rynek Staromiejski;

Regulamin i karta zgłoszenia
dostępne na www.ck105.koszalin.pl. Club105, ul. Zwycięstwa;

18 Środa

– Mała Scena, prowadzący:
D. Mrozowska i M. Borchardt.
Zajęcia dla dzieci od lat 5.
BTD, pl. Teatralny 1;

Scena – wynajem Sali. Broadwayowski hit, napisany przez
autora scenariusza niezapomnianego filmu „Tootsie” z Austinem Hofmanem. Jest to komedia, w której bohaterowie
w przezabawny sposób udowadniają, że na miłość nigdy
nie jest za późno. BTD;

— 10:00 i 12:00
„Teatr Malucha”

— 12:00
Kino z Rodziną: „Cudowny
chłopak”. Kino Kryterium;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż. Z. Derebecki.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
Koncert: Farben Lehre,
the Analogs + ETA (opis str. 3).

Bilety: 35/45 zł, dostępne: kasy
CK105, www.ck105.koszalin.
pl. Club105, ul. Zwycięstwa;

16 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze. Warsztaty dla se-

niorów. Muzeum, ul. Młyńska;

— 17:00 i 20:00
„Serce na odwyku” – Duża

— 18:00
DKF: „Pełnia życia”.

117 min. Kino Kryterium;
— 19:00

Julia Pietrucha „From
The Seaside”. Bilety: 79-99 zł.

Filharmonia, ul. Piastowska;

19 Czwartek
— 19:00
Odjazdowa Sztuka
Koszalińska: „Obraz inaczej”.

Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

• XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Aktorskiej „Reflektor”

20 Piątek
— Od 20.04 do 22.04
XV Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej „Reflektor” (opis str. 20). Bardzo nam

będzie miło jeśli zechcą państwo
towarzyszyć i przeżywać razem z nami nasz jubileusz. Zapraszamy do Pałacu Młodzieży na przesłuchania uczestników, młodych aktorów, uczniów
szkół średnich i studentów
uczelni artystycznych. W tym
roku uczcimy pamięć Wojciecha
Młynarskiego. Pałac Młodzieży,
BTD i Polskie Radio Koszalin;
— 16:00
„Powitanie wiosny”.
Zaprasza Stowarzyszenie
Śpiewacze „Śródmieście”.
Wystąpi Zespół „Manowskie
Malwy” z Manowa.

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Odjazdowa Sztuka Koszalińska: „Słowa na kółkach”. Auto-

busy MZK;

— 17:00-23:00
W ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw
Autorskich – Amerykańska Noc w Bibliotece (opis
str. 4-5). Wstęp wolny.

Budynek KBP, pl. Polonii 1;

• Piątkowe Wieczory Kameralne

Kwintet Dęty „Pomeranius” w Filharmonii

— 17:00 i 20:00
„Mayday 2” – Duża Scena

– wynajem Sali. Kontynuacja hitu Mayday, granego
w Europie, aż po Brodway
od prawie 20 lat.BTD,
pl. Teatralny 1;

— 18:30
Piątkowe Wieczory Kameralne Kwintet Dęty „Pomeranius”. Małgorzata Koby-

larz-Wasilewska – flet, Dominik Wroniszewski – obój,
Robert Wasilewski – klarnet,
Piotr Bajon – fagot, Piotr Arciszewski – róg. Program: Joseph Haydn – Divertimento nr 1 B-dur, Anton Reicha – Kwintet D-dur op. 91
nr 3, Jacques Ibert – 3 krótkie utwory, Ferenc Farkas –
Tańce starowęgierskie. Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
Odjazdowa Sztuka Koszalińska: „Kamera, akcja..!”.

Projekcja filmu B. Brzeskota.
Kawiarnia „Powidoki”,
ul. Piłsudskiego;

— 20:00
Koncert Sama River Blues.

Bilety: 20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne PM
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• Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum

21 Sobota
— 11:00
Dzień Wolnej Sztuki. Wstęp

wolny. Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Luis
i obcy”. Kino Kryterium;
— 12:00
W Samo Południe. Niemieckie pomniki ku czci poległych
na frontach pierwszej wojny
światowej w Koszalinie i okolicach. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00-16:00
Odjazdowa Sztuka
Koszalińska: „Otwarta galeria
IKARUS”. Wystawa fotografii

G. Funke. Rynek Staromiejski;

— 12:00-20:00
Odjazdowa Sztuka Koszalińska: „???”. Rynek Staromiejski;
— 16:00-18:00
Odjazdowa Sztuka
Koszalińska: „Przejedź się
ze sztuką”. Bezpłatne

przejazdy „Ikarusem”;

— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. BTD;

— 20:00
Odjazdowa Sztuka Koszalińska: „Finał: Fire show”.

Występ koszalińskiej grupy
JumpFire. Rynek Staromiejski;

• XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki

fot.: W. Kolk

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne PM

12-13

• DKF: „Nigdy cię tu nie było” w kinie Kryterium

• Wernisaż wystawy „Kolorowy jubileusz”

23 Poniedziałek

26 Czwartek

— 20:00
Koncert laureatów XV OFPA
„Reflektor” (opis str. 20).

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze. Warsztaty dla se-

— 20:00
Polska Rock Lista – Cover
Night/zespół Hazes. Bilety:

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa Literackiego SPK „W cieple kwietniowych emocji i wzruszeń...”.

— 17:00
Wernisaż wystawy „Kolorowy jubileusz” z okazji pięćdziesiątej rocznica pracy twórczej Włodzimiery Kolk (opis
str. 23). Wystawa czynna do

Aktorskiej „Reflektor” – gala finałowa

Liczba miejsc ograniczona.
Polskie Radio Koszalin;

10 zł. Kawałek Podłogi;

22 Niedziela
— 12:00
Jubileusz 35-lecia Chóru
„Frontowe Drogi” (opis str. 18).

Sala widowiskowa CK105;

— 12:00
Familijny Park Sztuki „Perkusja solo i w zespole”. K. Sta-

rybrat – dyrygent, W. Bałdys
– konferansjer, I. Wyszyńska
– choreograf, A. Załucka – multimedia, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia;
— 18:00
XV OFPA – gala finałowa (opis
str. 20). W programie: prezenta-

cje laureatów, wręczenie nagród,
koncert „Mój ulubiony Młynarski” P. Machalicy, z towarzyszeniem zespołu M. Walczak,
K. Niedźwiecki, .P. Surman.
Bilety w kasie teatru. BTD;

niorów. Muzeum, ul. Młyńska;

Program poprowadzi
K. Pilecka. Klub KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

24 Wtorek
— 18:00
DKF: „Nigdy cię tu nie było”.

Reż.: L. Ramsay, 85 min.
Historia byłego agenta do zadań specjalnych, mężczyzny
pełnego sprzeczności, zagubionego, na krawędzi autodestrukcji. Widział już prawie wszystko, a prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby,
aby świat o nim zapomniał.
Jednak gdy zaginie pewna nastolatka, podejmie się jej odnalezienia. Wkrótce przekona się,
że w jego misji nic nie
jest tym, czym się wydaje.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Włodzimiery Kolk w Muzeum

17.06. Muzeum, ul. Młyńska;

— 18:00
Szminka Movie „Kobieta
sukcesu”. Reż.: R. Wichrow-

ski, 105 min. Główną bohaterką jest Mańka, szefowa firmy w wielkim mieście,
której życie nagle wywraca
się do góry nogami. Jej biznes
pada ofiarą nieuczciwej konkurencji, związek z Norbertem przeżywa kryzys...
Kino Kryterium;
— 19:00
Scena Teatralna
– Premiera „MAGIA Słowa”.

Przedstawienie własne STP
„Dialog”. Spektakl oparty na
twórczości m. in. J. Broszkiewicza, K. I.Gałczyńskiego,
B. Leśmiana, C. Miłosza
i J. Tuwima. Wybór tekstów,
przygotowanie i wykonanie:
J. Bokiej, J. Litwin.
Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza”.
Domek Kata, ul. Grodzka;

• Piotr Jakubowski w Filharmonii

• Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego

27 Piątek

28 Sobota

— 18:00
„Stare Dobre Małżeństwo”

— 10:00
Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki
Dziecięcej. W konkursie mogą

– Duża Scena – wynajem sali.
Zespół niezmiennie złożony jest
z wyśmienitych muzyków towarzyszących założycielowi
oraz liderowi SDM Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki – od najstarszych (np. Blues
o 4 nad ranem, Jak, Komunia,
Bieszczadzkie Anioły, Gloria)
po najnowsze. BTD;
— 18:30
Koncert Symfoniczny „Koszalińskie debiuty i powroty”.

R. Silva – dyrygent, P. Jakubowski – skrzypce, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program:
R. Wagner – Uwertura do opery „Tannhäuser”, H. Wieniawski – I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14, P. Czajkowski
– IV Symfonia f-moll op. 36.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena, BTD;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne
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Przeglądu Piosenki Dziecięcej w Clubie105

uczestniczyć soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat i 10-12
lat. Club105, ul. Zwycięstwa;
— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla dorosłych. Muzeum,
ul. Młyńska;

— 12:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty ro-

dzinne. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widz: „Gnomeo
i Julia. Tajemnica zaginionych
krasnali”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż. Z. Derebecki.
BTD, pl. Teatralny 1;

• Pullover w Kawałku Podłogi

— 20:00
Pullover – autorski koncert

zespołu z Trójmiasta.
Bilety: 20 zł. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

29 Niedziela
— 10:00
Eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Przeglądu Solistów
i Muzycznych Zespołów
Estradowych. Zapraszamy so-

listów, zespoły wokalne (do 9
osób), zespoły instrumentalne
(poza rockowymi), zespoły wokalno-instrumentalne w kategoriach wiekowych: 13-15 lat,
16-18 lat, powyżej 19 lat.
Club105, ul. Zwycięstwa;

30 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze. Warsztaty dla se-

niorów Muzeum, ul. Młyńska;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 9. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

14-15
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Kontakty
i rezerwacje
KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.

Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00

SPORT I REKREACJA

Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343 82 48, 502 590 458
pn.-pt.: 16:00-17:00 – basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00-21:30 – basen
sportowy, basen rekreacyjny,
jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00-20:00
Hala widowiskowo-sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00-16:00
Kompleks sportowo
– rekreacyjny
ul. Jedności – Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00-15:00

Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00-15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy, tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00-22:00

Polecamy kultura
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Nagrody
Prezydenta Miasta

fot.: I. Rogowska

Tym razem dziesięcioosobowa kapituła konkursu podkreśliła wysoki poziom wydarzeń artystycznych i zaopiniowała pozytywnie 37 kandydatur.
Za całokształt wieloletniej pracy nagrody otrzymały Panie: Stefania Tomaszewska, Emilia Szybisty, Bernadetta Durbacz, Bożena Giedych i Gabriela Cwojdzińska.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury trafiły do rąk: Andrzeja Cwojdzińskiego, Małgorzaty
Chodkowskiej i Teresy Żurowskiej oraz Jarosława
Barowa i Marcina Borchardta. Nagrodzeni zostali także: Piotr Polechoński, Bianka Szalaty, Mateusz Kowalski, Robert Rowiński, Duet Lucy & Tom,
Marcin Dubrownik, Michalina Olszewska, Mariusz
Rodziewicz.
Za wspieranie działalności kulturalnej kapituła wyróżniła firmę eData S.C., a wśród zgłoszonych
sześciu najlepszych przedsięwzięć artystycznych, laur
przypadł multimedialnemu spektaklowi Stowarzyszenia Aktorzy Po Godzinach „Czekamy na sygnał”
Tomasza Ogonowskiego.
Spotkanie podsumowała X Gala Koszalińskiej
Kultury. W jej trakcie na deskach Filharmonii Koszalińskiej zaprezentowała się światowej sławy skrzypaczka, koszalinianka Katarzyna Chruścicka z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją koszalinianina
Klemensa Starybrata. Pod koniec wystąpili aktorzy
BTD, członkowie Stowarzyszenia „Aktorzy po godzinach”, którzy wykonali kilka piosenek, z nagrodzonego spektaklu „Czekamy na sygnał”. Wszyscy goście
otrzymali także nowy numer Almanachu Kultury.
Z uwagi na rozmiary Trendów, nie prezentujemy sylwetek nagrodzonych osób. Obiecujemy robić to
w kolejnych numerach miesięcznika. ■ (KG)

▴ „Czekamy na sygnał”

Przed – szkolny
DKF
CK105 zaprasza do udziału w nowym projekcie,
który nazywa się DKF Kids. Skierowany jest on do
dzieci w wieku 4-12 lat. Raz w miesiącu, w niedzielę
dzieci zapraszane będą na seans filmowy, połączony
z dyskusjami o filmach, spotkaniami z ciekawymi gośćmi, czy warsztatami filmowymi.
Każdy uczestnik otrzyma Karnet Uczestnika, na którym będzie zbierał pieczątki za każdorazowe uczestnictwo w niedzielnych spotkaniach. Do naszego klubu można przystąpić w dowolnym miesiącu. Uczestnicy którzy zbiorą wszystkie pieczątki będą
brali udział w losowaniu nagród. Koszt uczestnictwa:
15 zł (karnet na 3 spotkania: 40 zł).
Startujemy 8 kwietnia o godzinie 12:00 pokazem
filmu Dominika Wessely „Przygoda Nelly”.
To wyjątkowy film przygodowy, łączący w sobie
opowieść o trudnej sztuce otwartości na inne kultury,
z niezwykle aktualnym wątkiem sensacyjnym. Widz
wspólnie z bohaterami filmu poszukuje odpowiedzi
na pytanie, co jest najważniejszą wartością w życiu.
Tematyka spotkania to trudna sztuka akceptacji.
Po seansie odbędą się warsztaty beatboxu. Prowadzący: Patryk Tik Tak Matela. ■ (KG)

Polecamy kultura
Są takie polskie piosenki, które znają i śpiewają
kolejne pokolenia. „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały
pąki białych róż” czy „Przybyli ułani”. To także znaki
rozpoznawcze koszalińskiego Chóru „Frontowe Drogi”, który właśnie obchodzi 35 lat swojego istnienia.
Długa historia, wiele występów i wzruszeń, związanych z polską historią.
Zespół powstał przy Związku Inwalidów Wojennych a w jego składzie znaleźli się żołnierze Kampanii Wrześniowej, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, członkowie ZiW i ich rodziny. Powodem
powstania chóru była chęć ocalenia od zapomnienia
pięknych frontowych czy ogólnie żołnierskich pieśni. Od wielu lat działa pod patronatem Miejskiego
Ośrodka Kultury a obecnie Centrum Kultury 105.
Frontowe Drogi to jeden z najbardziej aktywnych zespołów w swoim środowisku, uświetniał swoimi występami uroczystości regionalne i państwowe. Podczas koncertów na widowni zasiadali: weterani II wojny światowej, członkowie Stowarzyszenia
8 Dywizji im. B. Głowackiego, Sybiracy, przedstawiciele środowiska żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Chór pojawiał się na Dniach Pioniera, Dniach
Koszalina i wszędzie tam gdzie czekała na niego widownia mieszkańców Koszalina, która z wielką chęcią wsłuchiwała się w piękne polskie piosenki żołnierskie. Pod jego patronatem odbywa się międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Wyśpiewać Polskę”
w Szkole Podstawowej nr 6. Od 10 lat promuje audycję
środowiskową Scena Seniora „Chór Frontowe Drogi i jego Goście”, bardzo lubianej przez mieszkańców
Koszalina. Za tę wartościową aktywność cztery lata
temu chór otrzymał nagrodę Prezydenta m. Koszalina w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony
kultury.

18-19

Jubileusz
Śpiewających
Seniorów
Koszaliński zespół można zobaczyć także poza
naszym miastem – w Warszawie, Mrągowie, Szczecinie, Świdwinie, Szczecinku i Słupsku. Jak mówi Franciszek Huruk, dyrygent: Jesteśmy chyba najstarszym
amatorskim zespołem seniorskim działającym na terenie zachodniopomorskiego. Mamy w swoim repertuarze pieśni żołnierskie, patriotyczne, regionalne, ludowe, okolicznościowe i kościelne. Zdobyliśmy wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Wśród najważniejszych
są dwukrotny tytuł laureata w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Seniorów w Świdwinie, II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Mrągowie, srebrny i brązowy dyplom w Bałtyckim Konkursie Chórów „Pomerania Cantat”. Lista jest
oczywiście dłuższa – uśmiecha się pan Franciszek.
Przy okazji jubileuszu przypominamy nazwiska
dwóch poprzedników pana Franciszka na stanowisku
dyrygenta: Bogumił Winiarski (1983-2003) i Stanisław Krótki (2004-2012).
Wszystkich miłośników Frontowych Dróg zapraszamy na koncert galowy z udziałem Grupy Jazzowej
Dixieland! ■ (KG)
22 kwietnia, godz. 12:00, jubileusz 35-lecia Chóru Frontowe Drogi, wejściówki w kasie lub recepcji
CK105. Sala widowiskowa CK105.

fot.: Archiwum PM
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Trudno uwierzyć, że już minął rok a nawet...15 lat.
Zapraszamy na nasz jubileusz! Znów mamy kwiecień
i wiosnę i przyszedł czas na XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „Reflektor”. Jedyny i niepowtarzalny, bo mogą się u nas zaprezentować zawodowcy i amatorzy (we właściwym rozumieniu tego
słowa).
Uczestnikami festiwalu są młodzi ludzie w wieku od 15 do 30 lat, pasjonujący się teatrem, aktorstwem
oraz piosenką. Wykonywane na festiwalu piosenki aktorskie łączą te trzy żywioły sztuki. Staramy się
wspierać młodych artystów, którzy poprzez swój młodzieńczy entuzjazm i swobodną interpretację, tworzą
spektakl poruszający w każdym słuchaczu najgłębiej
skrywane emocje.
Tegoroczny, jubileuszowy „Reflektor”, będzie wyjątkowy pod względem repertuaru, wspominać bowiem będziemy twórczość Mistrza Wojciecha Młynarskiego, autora ponad 2000 tekstów piosenek,
dramaturga, scenarzysty, librecisty, tłumacza, kompozytora, reżysera (15 marca minęła pierwsza rocznica śmierci poety).
Aby podkreślić wyjątkowość tej edycji festiwalu, a także dać uczestnikom możliwość doświadczenia mistrzostwa w aktorskiej interpretacji piosenki,
do wykonania własnego koncertu zaprosiliśmy Piotra
Machalicę, który będzie głównym jurorem oraz wystąpi na naszej gali w BTD prezentując koncert „Mój
ulubiony Młynarski”. Piotrowi Machalicy będzie towarzyszył zespół w składzie: Michał Walczak – gitara,
tamburyn, aranżacje, Krzysztof Niedźwiecki – gitara,
walizka vel stopa, Paweł Surman – trąbka, akordeon,
instrumenty perkusyjne.

„Jeszcze
w zielone
gramy...”
Kolejny raz festiwal gościć będzie w Polskim Radiu Koszalin. W studiu im. Czesława Niemena odbędzie się uroczysty koncert laureatów tegorocznej
edycji, całość będzie transmitowana, również zarejestrowana, występy młodych aktorów znajdą się na
płycie CD.
Naszych uczestników oceniać będzie profesjonalne jury: Piotr Machalica, polski aktor teatralny
i filmowy, wykonawca piosenki aktorskiej, Zdzisław
Derebecki, dyrektor BTD im J. Słowackiego w Koszalinie, Tomasz Bartos, właściciel Faktorii Lektorskiej
Mikrofonika oraz Sylwester Podgórski, dziennikarz
muzyczny PRK i Maciej Osada – Sobczyński, dyrektor artystyczny festiwalu, pianista i kompozytor.
Warto sobie zarezerwować ten kwietniowy weekend i być razem z nami, cieszyć się ze spotkania z młodymi aktorami i cudowną piosenką aktorską, przy jej
pomocy można „powiedzieć coś ogromnie ważnego
o nas i o kraju w którym się żyje”. Zapraszamy!
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Beata Młyńczak
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Wielkie dzieła,
wielcy wykonawcy
Po kilku latach przerwy będziemy mieli zaszczyt
gościć w Koszalinie wybitnego polskiego pianistę Piotra Palecznego. Artysta jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. W swoim
dorobku ma niezliczoną ilość koncertów w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Jego repertuar obejmuje przede wszystkim muzykę kompozytorów polskich, jednak tym razem wykona jedno z najwybitniejszych dzieł Ludwiga van Bethovena – V koncert
fortepianowy Es-dur op.73 „Cesarski”. Koncert ten
skomponowany w środkowym okresie twórczości
Bethovena jako ostatni utwór na fortepian i orkiestrę
tego kompozytora uznawany jest za wzorzec gatunku.
W drugiej części koncertu orkiestra wykona IX symfonię Es-dur rosyjskiego kompozytora Dmitrija Szostakowicza. Napisana tuż po zakończeniu II wojny
światowej wywołała niezadowolenie ówczesnej władzy, która oczekiwała dzieła podkreślającego chwałę
zwycięskiego narodu. Utwór nie dość, że odbiega od
klasycznej formy symfonii to w swej kompozycji jest
bardzo lekki, dowcipny wręcz frywolny. Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Jakuba Chrenowicza wystąpi z programem artystycznym w dniu 13
kwietnia 2018 roku.
Miłośników muzyki kameralnej zapraszamy na
kolejny występ z cyklu „Piątkowe Wieczory Kameralne”. 20 kwietnia o godz 18:30 zaprezentuje się kwintet
dęty Pomeranus. W programie Joseph Haydn - Divertimento nr 1 B-dur, Anton Reicha – Kwintet D-dur op.
91 nr 3, Jacques Ibert – 3 krótkie utwory oraz Ferenc
Farkas – Tańce starowęgierskie. Bilety na koncert do
nabycia w kasie Filharmonii Koszalińskiej w atrakcyjnych cenach: 15 zł normalny oraz 10 zł ulgowy.

Dzieci z opiekunami zapraszamy 22 kwietnia
o godz. 12:00 na pierwszy w tym roku koncert familijny, w ramach którego zaprezentujemy instrumenty perkusyjne indywidualnie oraz w zespole. W koncercie wystąpią m.in. zespoły ze szkół muzycznych
w Koszalinie i Białogardzie. Na zakończenie spotkania usłyszymy muzykę Klausa Badelta z filmu Piraci
z Karaibów.
Ciekawą propozycją kulturalną na zakończenie
miesiąca jest koncert w dniu 27 kwietnia prowadzony
przez dobrze znanego koszalińskiej publiczności Rubena Silvę. Podczas koncertu usłyszymy między innymi I koncert skrzypcowy fis-moll op.14 Henryka Wieniawskiego. Koncert wykonywany jest pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach
przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej. Partię solową skrzypiec wymagającą wirtuozowskich umiejętności wykona Piotr
Jakubowski. Tego wieczoru orkiestra wykona także
Uwerturę do opery „Tannhäuser” Ryszarda Wagnera
oraz IV Symfonię f-moll op. 36 Piotra Czajkowskiego.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

fot.: Materiały promocyjne
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▴ Piotr Paleczny
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▴ Przymusowa wycieczka do nieba

fot.: W. Kolk

Włodzimiera Kolk to jedna z najbarwniejszych
postaci koszalińskiego środowiska twórczego.
W 2018 roku przypada pięćdziesiąta rocznica jej pracy twórczej, stąd pomysł na dużą wystawę
w Muzeum, gdzie kilka jej prac stanowi część kolekcji w Dziale Sztuki Współczesnej.
Malarski świat Włodzimiery Kolk to przestrzeń
niezwykła, nieodgadniona, pozostawiająca wiele płaszczyzn interpretacji i odczuwania. Jej prace
drżą, emanują kolorami i światłem, wprowadzając
nas w skrzydlate sfery Jej wyobraźni. Jedni przepadają za Jej spojrzeniem na „rzeczywistość”, inni krytykują, jednak nikt nie pozostaje obojętny, a każda
z jej prac stawia pytania, na które czasem próżno
szukać odpowiedzi.

fot.: W. Kolk

Kolorowy
jubileusz

fot.: W. Kolk

▴ Odlatująca

fot.: W. Kolk

▴ Wychodzące z bieli

▴ Spacer w cielęcej rękawiczce

Włodzimiera Kolk to malarka, absolwentka Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki PWSSP
w Poznaniu (dyplom w 1968 roku). Trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, laureatka ponad 20 nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa, grafiki i tkaniny unikatowej i autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych malarstwa
w kraju i za granicą. Uczestniczyła w kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych oraz międzynarodowych
plenerach malarskich (między innymi w Grecji i we
Włoszech). Jej prace umieszczone są w zbiorach
państwowych i prywatnych we Francji, Niemczech,
Grecji, Danii, Włoszech, Holandii, Słowacji, Kanadzie, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie oraz w Polsce.
Na uroczysty wernisaż zapraszamy 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 17:00 do dużej sali wystaw czasowych Muzeum w Koszalinie, a wystawa
potrwa do 17 czerwca 2018 roku.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
— koszykówka
— 7.04
Legia Warszawa
– AZS Koszalin;
— 14.04
AZS Koszalin
– Asseco Gdynia,

bilety: normalne:
30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł, 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 17.04
Start Lublin
– AZS Koszalin;
— 22.04
AZS Koszalin
– Stal Ostrów Wlkp.,

bilety: normalne:
30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł, 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 7.04
II liga Gwardia Koszalin
– Siarka Tarnobrzeg,

bilety: 12 zł, 6 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 14.04
II liga Gwardia Koszalin
– Rozwój Katowice,

bilety: 12 zł, 6 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

— 21.04
II liga Legionovia Legionowo
– Gwardia Koszalin;
— 28.04
II liga Gwardia Koszalin
– ROW 1964 Rybnik,

bilety: 12 zł, 6 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 7.04
Energa AZS Koszalin
– Zagłębie Lubin,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 14.04
MKS Lublin
– Energa AZS Koszalin;
— 21.04
Energa AZS Koszalin
– Start Elbląg,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 25.04
Energa AZS Koszalin
– SPR Pogoń Szczecin,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 29.04
Energa AZS Koszalin
– GTPR Gdynia,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 14.04
I liga Gwardia Koszalin
– Stal Gorzów,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;
— 21.04
I liga Sokół Kościerzyna
– Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 7.04
IV liga Bałtyk Koszalin
– Ina Goleniów,

wstęp wolny, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 14.04
IV liga Bałtyk Koszalin
– Hutnik Szczecin,

wstęp wolny, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 21.04
IV liga Bałtyk Koszalin
– Gryf Polanów,

wstęp wolny, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 28.04
IV liga Olimp Gościno
– Bałtyk Koszalin;

Imprezy biegowe
— 26.04
Leśna Piątka 2018 #1/4,
Koszalin. Dystans: 5 km.

Start przy parkingu leśnym
na Górze Chełmskiej;
— 14.04, godz. 11:00
IX Koszaliński Bieg Górski.

Rejestracja: do 10.04.
Dystans: 15 km, 5 km.
Start na górze Chełmskiej
w okolicach Sanktuarium;
— 25.04, godz. 19:00
Letnie Mile Biegowe
– 1/5 – 1 mila.

Rejestracja: do 24.04.
Dystans: 1609m;
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Jak zacząć ćwiczyć?
Niezbędnik dla nowicjusza

Pewnie wiecie, że nie ma jednego złotego środka, który w magiczny sposób nagle zachęci do aktywności fizycznej. Zacząć należy od ułożenia planu
działania. Nie potrzeba od razu trenera personalnego czy dietetyka, ale warto skorzystać z wiedzy innych. Wszystko (zestawy ćwiczeń, w jakie dni tygodnia i o jakiej porze) zapisujmy w przejrzystej i czytelnej formie. Ważne, abyśmy mieli to zawsze pod ręką.
Ważne jest, aby określić cele naszych działań, ale
niech będą precyzyjne i na miarę możliwości. Jeśli po
latach prób ciągle nie potrafisz „zabrać się za siebie od
stycznia” ustal, że w jednym miesiącu pójdziesz na basen przynajmniej 3 razy i zrobisz 5 albo 10 40-minutowych treningów w domu. Następnie kolejny miesiąc,
kolejny itd.

Jeśli nigdy nie daliście rady schudnąć tych 10 kg
do lata, choć próbujecie co roku, czemu tym razem
miałoby się udać? Popełnianie błędów nie jest przyjemne, ale bywa przydatne. Warto skorzystać z własnego doświadczenia i przeanalizować, dlaczego do
tej pory nie wyrobiliście sobie formy, o jakiej marzycie. Może poprzeczka postawiona była za wysoko.
Może uparłaś się na „aerobik z koleżanką”, którego
tak naprawdę nienawidzisz i wolałabyś spacerować po
lesie z kijkami.
Choć wielu doświadczonych sportowców odradza inwestowanie w specjalistyczny sprzęt czy odzież
jako motywację do ćwiczeń, całkowita asceza w tym
względzie też może nie zadziałać. Jeśli planujemy ćwiczyć, na przykład w domu – warto kupić sobie coś nowego. Nie musi to być zaraz orbitrek czy rowerek stacjonarny. Maszyny można z powodzeniem zastąpić
skakanką – kupicie ją za grosze, nie zajmuje miejsca,
a do tego skakanie na niej to świetny trening cardio.
Dzięki podejściu – „najpierw pomyśl, później
zaplanuj, a na końcu działaj” macie o wiele większe
szanse na sukces. A nawet, jeśli znów się nie uda, będzie o wiele łatwiej zorientować się, dlaczego tak się
stało i spróbować z czymś nowym. W końcu praktyka czyni mistrza. ■ (RB)
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Przystanek
kultura!
Co może zrobić piątka pełnych motywacji do
działania nastolatek w jednym mieście? Takie pytanie zadawałyśmy sobie na początku, gdy znalazłyśmy w internecie informacje o platformie „Zwolnieni
z Teorii”, która pomaga w realizacji własnych projektów. Dzisiaj jesteśmy realizujemy „Odjazdową Sztukę
Koszalińską”, projekt, który będzie odbywał się od 16
do 22 kwietnia na terenie całego miasta. Przez tydzień
mieszkańcy Koszalina będą mieli okazję zapoznać
się z twórczością lokalnych artystów, m.in. w miejskich autobusach. To właśnie nimi przemieszcza się
dziennie 35 tys. osób w różnym wieku, co daje nam 1/3
mieszkańców Koszalina! Nasza inicjatywa umili rutynową podróż do pracy, szkoły a artystom da podłoże do zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu
gronu odbiorców.
Chcemy aby końcowy efekt zaskoczył nas wszystkich, a szczególnie mieszkańców miasta. Wymagało to od nas nauczenia się profesjonalizmu. Nasz projekt został ciepło odebrany nie tylko przez Prezydenta Miasta Koszalina, ale także przez wielu artystów,
firm oraz instytucji, które zdecydowały się dofinansować nasz projekt. Możliwość współpracy z nimi jest
dla nas bezcenna, zdobywamy pewność, że nasza inicjatywa jest słuszna.

Dlaczego akurat sztuka? Po przeprowadzeniu
ankiety zauważyłyśmy, że mieszkańcy są zainteresowani sztuką, ale nie mają wystarczająco czasu lub
też nie posiadają środków finansowych, by aktywnie brać udział w życiu kulturowym miasta. Dlatego
właśnie sztuka wyjdzie do ludzi. Często słyszymy, że
„w Koszalinie nic się nie dzieje”. Okazuje się, że jesteśmy w czołówce miast polskich pod względem ilości
wydarzeń kulturalnych. Jest wiele sław w Polsce i na
świecie, ale często zapomina się, że tacy ludzie także
mieli swoje początki często w mniejszych miastach.
Dlatego warto promować lokalnych artystów, by również mieli własną szansę.
Organizacja tak dużego projektu pozwoliła nam
na poznanie siebie nawzajem, swoich własnych słabości oraz mocnych stron, a także ukazała jak wiele można zrobić bez profesjonalnej wiedzy. Zależy
nam na pokazaniu wszystkim młodym ludziom, że
jak chce się coś zrealizować to potrzebne są tylko chęci i pomysł. Mamy nadzieję, że ta forma kultury, którą chcemy zaprezentować przyjmie się w naszym mieście oraz że projekt odniesie zamierzony sukces i wypromuje kulturę koszalińską, a nam przyniesie wiele
nowych pozytywnych doświadczeń, które będą owocować w przyszłości. ■ (AS, WK, JU, NL, KK)
16-22 kwietnia, Odjazdowa Sztuka Koszalińska,
City Box, Kawiarnia Powidoki, Centrala Artystyczna, Rynek Staromiejski, komunikacja miejska
(szczegóły w kalendarzu kulturalnym).

fot.: W. Górska

◀ Od lewej:
Weronika Kordylas
Julia Ustianowska
Aleksandra Sobieraj
Natalia Lewińska
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Aktywny Koszalin

Płytowy
Koszalin
To, co oferuje dziś fanom scena muzyczna, można określić mianem: klęska urodzaju. Wszystkiego
jest za dużo i jest to bardzo łatwo dostępne. Głównie
dzięki internetowym serwisom streamingowym, takim jak Spotify, Tidal czy Apple Music. Ale wśród miłośników muzyki nie brakuje fanów płyt, od kilku lat
także winylowych, które powróciły w wielkim stylu.
Również w Koszalinie, dzięki Mariuszowi Rodziewiczowi z gk24.pl, autorowi bloga Gra Muzyka, możemy cieszyć się giełdą płytową, która od marca 2015
roku gromadzi sporo chętnych w siedzibie Jazzburgercafe. Można tam znaleźć także oczywiście krążki
kompaktowe, choć proporcja srebrnych płyt do czarnych podczas ostatniego spotkania wynosiła 7.000 do
1.000 na korzyść tych drugich. Mariusz sam jest kolekcjonerem, ma ponad 1200 płyt CD i od roku zaczął
też kupować winyle, zgromadził ich kilkadziesiąt. Jak
wspomina początki?
– Chciałem zrobić imprezę dla siebie i mnie podobnych. Okazało się, że jest nas trochę w Koszalinie
i w okolicach. Fajnie spotkać innych wariatów muzycznych w przeróżnym wieku. Przychodzą gimnazjaliści,
licealiści, są ludzie w wieku 30-40 lat. Są i 60+. Albo rodzice z dziećmi. Tata coś dla siebie wybierze, syn poprosi o zakup. Z każdym można pogadać o muzyce.
Z płytami wiąże się kolejny świetny pomysł Mariusza, czyli stworzenie płytowego archiwum koszalińskiego rocka. Zaczęło się od ogłoszenia na Facebooku. Wyjaśnił co i jak chce zrobić i dobę później
miał ponad 20 utworów na mailu. Potem postanowił dorzucić do składanki fanzin i zaczął zbierać zdję-

cia i opisy zespołów od ich członków. Tak powstała pierwsza płyta, potem druga. Teraz będzie trzecia.
Pytany komu tym pomysłem sprawił większą radość
fanom czy zespołom mówi: – Myślę, że każdemu po
trochu. Zespołom, bo zaczęli odkurzać te swoje archiwa, szukać utworów, słuchać tego, co stworzyli te 1520 lat temu. Z drugiej – fani rocka z Koszalina przypomnieli sobie, że były takie kapele na naszym podwórku.
Sobie też – poza pracą, bo każde pudełko na płytę jest
ręcznie przeze mnie robione – dużo radości sprawiłem.
Dotąd ukazały się dwa krążki „Z archiwum koszalińskiego rocka”, teraz (premiera 21.04) pokaże
się trzeci, ale jest duże prawdopodobieństwo edycji
czwartego, bo pomysłodawca cyklu dociera (albo one
docierają do niego) do nowych – starych zespołów,
które dowiedziały się o całej akcji. Warto przy okazji przypomnieć także o składankach ze współczesną
muzyką koszalińską przygotowanych przez Rodziewicza „Rock/Metal Koszalin” i „Hip-Hop Koszalin”.
Na czwartej płycie z archiwum znajdziemy nagrania:
Cosmic Liar & Murderer, Bloody Psycho, Metal Hamsters, 100gram, Marrakesh, Mr. Zoob, Silly Boyz In
The Streetz.. Będzie dodawana jako gratis do zakupów
giełdowych na dowolnym stoisku za dowolną kwotę,
do odbioru na stoisku GraMuzyka. ■ (KG)

fot.: Mat. prom. KBP
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