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Zawód aktora jest bardzo wymagający, na pewno nie
polecałabym go tym, którzy myślą wyłącznie o tej najbardziej efektownej jego stronie, czyli sławie. Dzisiaj o popularności decydują różne rzeczy, bywa, że najmniej talent,
a najbardziej obecność w miejscu, gdzie na swoją superfotkę czeka tłum fotografów. Przed kamerami staje coraz więcej osób, które nie skończyły szkoły teatralnej, czy filmowej.
Piszę o tym wszystkim, ale jestem pewna, że podczas koszalińskiego festiwalu „Reflektor”, spotkam całą masę fantastycznych młodych ludzi, pełnych pasji i talentu. Piosenka aktorska to gatunek bardzo trudny, jednak także bardzo
wdzięczny. Ma wierną grupę fanów, którzy potrafią docenić świetne wykonania. Bardzo lubię pracować z młodzieżą i cieszę się, że będzie mi dane oceniać tych, którym się
chce wykraczać poza zwyczajność. Sama zdecydowałam, że
będę aktorką dawno temu, na pewno w podstawówce. Wyrazem moich aktorskich tęsknot było uczestniczenie w akademiach, szkolnych przedstawieniach, śpiewanie w chórze.
Nie wystarczało mi bycie tylko widzem podczas oglądania
spektakli. Czułam, że muszę być po drugiej stronie, na scenie. Uczestniczyć w spektaklu, mieć wpływ na jego tworzenie. To pragnienie dosyć długo ukrywałam, nie afiszowałam się z nim. A co było dalej część z Państwa już wie.
Zapraszam bardzo serdecznie na Koncert Laureatów XI
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor”.

Trendy dostępne na stronach:
www.ck105.koszalin.pl
www.mmkoszalin.eu
Znajdziecie nas również
w tygodniku „Teraz Koszalin”

Hanna Śleszyńska
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fot.: Honorata Karapuda
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Katarzyna
i Agnieszka
Ten koncert będzie na pewno wielkim wydarzeniem dla wszystkich koszalinian poszukujących sztuki przez duże S. Na scenie sali widowiskowej CK105 pojawi się fantastyczna artystka,
wielokrotnie nagradzana, kochana przez publiczność za wdzięk, ironię, liryzm, pazur sceniczny
i wybitne umiejętności interpretacyjne. W 1997
roku na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu zdobyła Grand Prix i Nagrodę Dziennikarzy. Dziesięć lat później stała się właścicielką „Dyplomu mistrzostwa” im. Aleksandra Bardiniego
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie piosenki aktorskiej. Fani musicalu „Metro” Januszów Józefowicza i Stokłosy pamiętają na pewno jej scenicz-

ny debiut, jakim była rola Anki. Katarzyna Groniec. Czasem bywa aktorką teatralną i filmową,
ale przede wszystkim śpiewa. Na rynku płytowym
debiutowała w 2000 roku albumem „Mężczyźni”, którego producentem, twórcą muzyki, aranżacji i autorem większości tekstów był Grzegorz
Ciechowski. Jak dotąd ma na koncie już siedem
płyt, a na premierę czeka album „Zoo”z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Właśnie tych utworów
będziemy mogli posłuchać w Koszalinie. To gorący materiał, którego premiera odbyła się podczas
Koncertu Galowego 17. Konkursu „Pamiętajmy
o Osieckiej” w Teatrze Palladium w Warszawie,
29 września tego roku. W tym projekcie spotkały się dwie wyjątkowe wrażliwości i stąd recenzje
występu Katarzyny były entuzjastyczne. Wieloletnia przyjaciółka Agnieszki Osieckiej, Magda Umer
napisała na swoim facebookowym profilu: – Podziwiam Kasię już od ponad dwudziestu lat, kilka
lat temu zachwyciły mnie„Listy do Julii” i spodziewałam się, że nie będzie źle, specjalnie przyjechałam z daleka, ale aż tego co zobaczyłam i usłyszałam nie spodziewałam się jednak. Kasia jest chyba
w jakimś apogeum artystycznym. Wybitna, osobna
artystka. Wszystko mi się podobało. To co śpiewała i to jak śpiewała, wspaniali młodzi, muzycy i psychodeliczne aranżacje, świetne wizualizacje, wspaniałe światło, dźwięk, kostiumy, wszystko. Tego wieczoru inaczej płynął czas i jakaś niebywała energia
tej pozornie kruchej artystki i Jej muzyków udzieliła
się wszystkim. Owacja na stojąco i okrzyki zachwytu młodych ludzi. Mistrzostwo świata! Kasia będzie
teraz występowała w całej Polsce i radzę tego nie
przegapić!. Wypada zaryzykować stwierdzenie, że
pod tym apelem podpisze się spora grupa mieszkańców nie tylko Koszalina. Zatem do zobaczenia
na koncercie! ■ (KG)
22.11 – Katarzyna Groniec „ZOO” – piosenki Agnieszki Osieckiej. Sala widowiskowa CK105,
godz. 20:00, bilety w przedsprzedaży 45 zł, od 7.11
55 zł. Dostępne w kasie kina Kryterium, w kasie
CK105 i na www.ck105.koszalin.pl

fot.: Kobaru

▴ ILLUSION

34. Generacja
Koszaliński Festiwal Muzyki Rockowej wystartował w 1980 roku. Przez wiele lat skupiał się na pokazywaniu lokalnych
zespołów, grających na terenie dawnego województwa koszalińskiego. Od końca lat
90. impreza stała się ogólnopolską i od lat
współpracujący z CK 105 muzycy i dziennikarze z wielu nadsyłanych zgłoszeń wybierają te, które walczą o główną nagrodę. Od
samego początku podczas Generacji dominuje mocna muzyka metalowa. Taką też
proponują zapraszane do Koszalina gwiazdy, m.in. Flapjack, Proletariat, Armia czy
Acid Drinkers. Na przykład z okazji 30-lecia imprezy odbył się superkoncert z udziałem zespołów: Vader i Napalm Death,
a w ramach innych wspomnień wart odnotowania jest występ zespołu Pogodno
z udziałem Wojskowej Orkiestry Dętej z Koszalina i dziewczęcego zespołu wokalnego
DRA z Czaplinka.
W tym roku impreza trwać będzie dwa
dni – pierwszego dnia w Clubie 105 zaprezentuje się 5 zespołów wyłonionych z nadesłanych zgłoszeń, spośród nich jurorzy
wyłonią zwycięzcę. Jako gwiazda wystąpi
słupska grupa punkowa Karcer, grająca nieprzerwanie od 1982 roku, która po koncertach w Jarocinie w latach 1985 i 1986 na stałe
wpisała się w surowe karty polskiego punk

rocka. Zespół dojrzewał w polityczno-muzycznej paranoi PRL. Wszystko echem odbiło się w tekstach i muzyce grupy. Oficjalne
wydawnictwa to albumy wydawane od 1992
do 2014 roku. W październiku miał premierę nowy krążek Karcera: „Herezje”, z 13 nowymi utworami i bonusowym „13XII”.
Drugiego dnia o godz. 20 w klubie studenckim Kreślarnia wystąpi zwycięzca „Generacji” oraz główna gwiazda – zespół Illusion. Historia tej trójmiejskiej formacji
rozpoczęła się w 1992 roku. Trwała przez siedem lat i zaowocowała sześcioma płytami,
które dowiodły, że formacja Tomka „Lipy”
Lipnickiego jest jedną z ważniejszych w historii polskiej muzyki rockowej. Jesienią
2011 roku Illusion – powrócił w oryginalnym składzie: Tomasz Lipnicki, Jerzy Rutkowski, Jarosław Śmigiel i Paweł Herbasch.
Serią trzech koncertów w największych polskich halach muzycy rozpoczęli swój medialny come back. W lutym tego roku grupa wydała nowy, dziesiąty album „Opowieści”. ■ (KG)
8 – 9.11 Generacja, pierwszy dzień od godz.
18: Club 105, wstęp wolny, drugi dzień od
godziny 20: Klub Kreślarnia, bilety 15 zł
(dostępne: w kasie Kina Kryterium, w kasie
CK105, www.ck105.koszalin.pl, w pubie Żak).

4-5

Polecamy kultura

The Dumplings nie bez przyczyny zostali
okrzyknięci debiutem roku 2014. Ich błyskawiczna
popularność (ponad 43 tysiące fanów na facebooku,
ponad 60 zagranych koncertów od listopada 2013)
to nie przypadek, ani jednorazowy strzał. Justyna
Święs (17 lat) i Kuba Karaś (18 lat) są bowiem absolutnie oddani muzyce, którą tworzą. The Dumplings
łączą w swej muzyce młodość z bezkompromisowością, pokoleniowe teksty ze świeżym spojrzeniem na
elektronikę, a chwytliwe melodie z tanecznym smutkiem. Muzyka zespołu postrzegana jest jako głos
pokolenia dzisiejszych nastolatków, bo chyba dotąd nikt, tak jak oni, nie potrafił opisać za pomocą
słów i dźwięków mikrokosmosu świata młodych ludzi. The Dumplings stawiają na wnikliwe obserwacje
relacji międzyludzkich, a z pozoru wydawałoby się
radosne piosenki podbite są dużą dawką niepokoju
oraz nowoczesnego spojrzenia na elektronikę.
Justyna i Kuba poznali się podczas konkursu
piosenki i postanowili razem grać. Początkowo postawili na indie-rockowe akustyczne piosenki, jednak wkrótce zawładnęła nimi elektronika i podczas
wspólnie spędzonych wakacji stworzyli kilka utworów. Wysłali je do Łukasza Jakóbiaka, który zaprosił
ich we wrześniu 2013 do swojego internetowego talk-show „20 m Łukasza”. W ciągu niecałego miesiąca
fanpage The Dumplings zdobył ponad 13 tysięcy fanów, a od listopada zespół ruszył regularne trasy koncertowe, zapełniając kluby w całej Polsce. W styczniu
The Dumplings weszli do domowego studia nagraniowego Bartosza Szczęsnego, producenta ich krążka (znanego jako połowa duetu Rebeka), gdzie zostało nagranych kilkanaście piosenek na ich debiutancki album. W maju tego roku na półki sklepowe trafił
krążek „No Bad days” wydany przez Warner Music

fot.: Materiały promocyjne zespołu

Duet 2014 roku

Poland. Zespół ma już na koncie kilka koncertów zagranicznych m.i.n. na festiwalach Liverpool SoundCit
i The Great Escape w Brighton, United Islands w Pradze i Grape Festival na Słowacji. (mat. reklamowe).
Media o The Dumplings:
„Ten młody zespół w ciągu ostatnich dni stworzył
niebywałą atmosferę wokół siebie dzięki rewelacyjnemu materiałowi, który w mgnieniu oka rozpowszechnił się w sieci.” – Music Is;
„Justyna i Kuba tworzący The Dumplings nie mają
jeszcze dowodów osobistych. Mają za to głowę pełną
pomysłów i wielki talent.” – Uwolnij Muzykę;
„Muzyka duetu z Zabrza sytuuje się klimatycznie
między melancholią Twin Shadow, a pomysłowym
elektro –popem w stylu AlunaGeorge. Tak mocnego wejścia na rynek muzyczny nie było od paru lat”
– Ultramaryna
5.11 Pure Young Stage – The Dumplings, Club 105,
godz. 20:00, bilety w cenie 19 zł w przedsprzedaży
i 24 zł w dniu koncertu. Dostępne w kasie kina Kryterium, kasie CK105 i na www.ck105.koszalin.pl

fot.: Materiały promocyjne artystki

Reflektor po
raz jedenasty
Festiwal Piosenki Aktorskiej z wielkim powodzeniem realizowany jest przez Pałac Młodzieży
z wydatną pomocą Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i miasta Koszalin od 2004 roku. Od tego czasu do Koszalina zdążyło przyjechać kilkuset uzdolnionych młodych ludzi z całej Polski, aby poddać się
ocenie widzów i jurorów, dowodzonych przez takie znakomitości jak Katarzyna Groniec, Marian
Opania czy Ewa Błaszczyk. Tym sposobem festiwal
wrocławski ma od jedenastu lat w Koszalinie młodszego brata, który zdążył wyrobić sobie całkiem niezłą markę. Powoduje ona, że co roku w konkursowe szranki staje coraz więcej i coraz bardziej uzdolnionych młodych, śpiewających aktorów. Repertuar
wybierany przez uczestników „Reflektora” świadczy
o ich bardzo szerokich zainteresowaniach muzycznych – śpiewają i wiersze i polskie covery i utwory
z repertuaru zespołów rockowych. Organizując festiwal, pomysłodawcy pragną wspierać młodych artystów, którzy swoim młodzieńczym entuzjazmem,
swobodną interpretacją piosenki aktorskiej stworzą spektakl, zdolny poruszyć w słuchaczu najgłębiej skrywane emocje. Wszyscy uczestnicy poprzednich edycji podkreślają wartość porównania swoich
umiejętności i doświadczeń artystycznych z innymi
biorącymi udział w Festiwalu, a także z mistrzem –
zaproszoną gwiazdą, która przewodniczy obradom
Jury i prezentuje swój recital na zakończenie OFPA
Reflektor. W tym roku gościem specjalnym będzie
Hanna Śleszyńska. Laureaci festiwalu otrzymają

nagrody pieniężne – w tym Grand Prix – w wysokości 4000 złotych oraz zaproszenie do wzięcia udziału
w koncercie galowym w studiu im. Czesława Niemena w Radiu Koszalin. ■ (KG)
Reflektor 22.11, godz. 19.30 Koncert Laureatów XI
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej Reflektor, Studio im. Czesława Niemena, Polskie Radio
Koszalin, ul. Piłsudskiego 41, wstęp wolny;
23.11, godz. 18.00, Recital Hanny Śleszyńskiej,
Gala XI OFPA Reflektor, BTD, Plac Teatralny 1,
bilety: 40, 50 zł (kasa BTD).
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fot.: Maciej Głowiński
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Clubowa
Jazzpospolita
Tuż po wydaniu swego czwartego albumu
„Jazzpo!”, warszawski kwartet wyruszył w trasę koncertową, na której jest także Koszalin. Jazzpospolita, obecna na scenie od 2009 roku, stała się jednym z ciekawszych zjawisk muzycznych.
Zespół w ciągu pięciu lat wydał trzy płyty i zagrał
około 150 koncertów w Europie i Polsce. Działając w niezmienionym czteroosobowym składzie
– gitara, bas, klawisze, perkusja – wypracował
własne, rozpoznawalne brzmienie i zdobył liczną grupę fanów. Siłę Jazzpo – jak często o grupie
mówią fani – stanowią oryginalne kompozycje,
sytuujące zespół na styku jazzu, post-rocka i elektroniki. Połączenie jazzowych harmonii, rockowych brzmień i klubowej dynamiki powoduje, że
Jazzpospolita zjednuje sobie zwolenników z bardzo różnych kręgów i z powodzeniem występuje nie tylko na klubowych koncertach, ale też na
dużych festiwalach jazzowych i popowo-rockowych. Początki kwartetu sięgają roku 2008, kiedy Wojtek Oleksiak (bębny) i Stefan Nowakowski (bas) postanowili chodzenie po klubach i granie jam sessions zamienić w zespół. Na początku
2009 roku dołączyli do nich Michał Załęski (fortepian, klawisze) i Michał Przerwa-Tetmajer (gitara) i w tym składzie grupa wydała swoją pierwszą płytę. EPka otrzymała świetne recenzje, tak

samo ciepło przyjęła ją publiczność, co zaowocowało kilkunastoma koncertami, a Jazzpospolita zyskała miano jednego z ciekawszych młodych
zespołów bez „dużej” płyty. Dzięki temu muzycy podpisali kontrakt płytowy z oficyną Ampersand/Isound Labels i w 2010 roku ukazał się ich
swój debiut „Almost Splendid”. Nad ostatecznym
brzmieniem krążka czuwał Marcin Cichy z uznanego nu-jazzowego duetu Skalpel. Album okazał się jednym z najlepiej przyjętych polskich debiutów ostatnich lat, nakład wyczerpał się w trasie długiej trasy koncertowej i wytwórnia musiała
dotłoczyć nowe płyty. Recenzent „Gazety Wyborczej” napisał: „Świetna pozycja i dla wielbicieli rodzimego nu jazzu, i dla rozglądających się
za czymś bardziej ambitnym fanów niezależnego rocka”. Od początku istnienia Jazzpospolita
chętnie eksperymentowała z klubową elektroniką, wydając na płytach remiksy swoich utworów
przygotowane przez ciekawych producentów. Instrumentalny i transowy charakter muzyki grupy od początku budził też skojarzenia z kinematografią. Znalazło to odbicie w plastycznych, filmowych teledyskach do utworów „László And
Cousins” i „Czerwona Flaga (ale ja się kąpię)”. Ponadto w 2011 roku zespół zdobył przyznawaną
przez widzów nagrodę na IX Święcie Kina Niemego za najlepszą muzykę graną na żywo do wyświetlanego obrazu. (mat. reklamowe).
28.11 Jazzpospolita, Club105, godz. 20:00, bilety
w cenie 20 zł, w dniu koncertu 25 zł. Dostępne w kasie kina Kryterium, w kasie CK105 i na www.ck105.
koszalin.pl

fot.: Archiwum artystki

fot.: Archiwum artysty

fot.: Archiwum artysty

• Jan Siekiera w Muzeum

• Beata Jasionek w Centrali Artystycznej

Wydarzenia stałe

1 Sobota

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają prawo do bezpłatnego wstępu w każdą środę na
wszystkie wystawy muzealne.
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
(wystawa archeologiczna).

WYSTAWY CZASOWE
— Wystawa rysunków Jana
Siekiery (1968). Wystawa
otwarta do 30 listopada;
— Muzealne Spotkania
z Fotografią. Wystawa prezentująca plon XIV międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży
„Muzealne Spotkania z Fotografią”. Na ekspozycji obejrzeć
można 150 prac z blisko 1400
zgłoszonych na konkurs przez
młodych fotografów z Białorusi,
Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji
i Ukrainy. Wystawa otwarta
do 16 listopada 2014 r.;
— Ami, druh i inne. Wystawa starego sprzętu i akcesoriów fotograficznych. Sprzęt
pochodzi z kolekcji Jacka Przybyszewskiego. Wystawa otwarta do 16 listopada 2014 r.
— Kobieta w XIX-wiecznej
grafice. Od najdawniejszych
czasów kobieta była inspiracją twórczości artystycznej,
ulubionym tematem sztuki,
muzą poetów i artystów. Wystawa czasowa - bez dokładnego terminu zakończenia;

— 20:00
Miniwystawa Beaty Jasionek,
scenografki z BTD. Autorka
tak opisuje, to co będziemy
mogli obejrzeć: Przedmioty z tworzywa z odzysku, zabawek, puszek i innych artykułów gospodarstwa domowego, obdarzone dźwiękiem
tykających mechanizmów.
Wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

fot.: Materiały promocyjne

Muzeum jest czynne od godz.
10 – 16 (w poniedziałki nieczynne). Ceny biletów: normalny - 10 zł, ulgowy - 8 zł,
rodzinny (2x2) - 32 zł , zbiorowy - 5 zł, bilet wstępu na jedną wystawę - 5 zł. W środy
wstęp na ekspozycje stałe jest
bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata
za wstęp).

• Zaduszki Jazzowe w Teatrze Variete

2 Niedziela
— 18:00
Zaduszki Jazzowe, Sekcja
Barow'a, bilety: 20 zł, Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

• „Kopciuszek” w Teatrze Variete

• Lech Fabiańczyk w Club 105

3 Poniedziałek

4 Wtorek

— 12:00
„Kopciuszek”, Zapraszamy naszych milusińskich
w wieku 1- 10 lat na bajkę
w wykonaniu artystów Teatru Urwis z Krakowa. Autorska interpretacja klasycznej baśni braci Grimm. Młoda, piękna dziewczyna staje
się służącą swojej macochy
i przyrodnich sióstr. Marzy
o szczęściu u boku przystojnego księcia. Dzięki swojej
pracowitości jej los może się
odmienić. Bajka z elementami interaktywnymi. Bilety:
8 i 10 zł. Teatr Variete Muza,
ul. Morska;

—
Wystawa malarstwa Doroty
Majewskiej. Artystka jest
członkiem Zespołu Pracy
Twórczej Plastyki w Koszalinie, absolwentką ASP
w Gdańsku. Galeria Ratusz,
I piętro, Rynek Staromiejski;
—
Wystawa Fotografii Huberta Romanowskiego „Lanzarotte”. Poza projektowaniem
(głównie meble i wnętrza)
zajmuje się grafiką i fotografią. Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;
— 11:00
„Farfurka Królowej Bony”
- Opera na Zamku - Szczecin , Tytułowa farfurka, którą przywozi włoski poseł to dar
od matki dla kapryśnej i wybuchowej Królowej Bony. Roztrzepane dwórki tłuką drogocenny prezent i przerażone
gniewem władczyni w popłochu uciekają z wawelskiego
wzgórza. Jedna z dwórek, z powodu stłuczonej farfurki może
już nigdy nie zobaczyć swojego
ukochanego Szymona... Bilety:
15 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Archiwum Lecha Fabianczyka
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fot.: Materiały promocyjne
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• „Ketru... miłość jest ślepa” w Kinie Kryterium

— 18:00
DKF „Kertu... miłość jest
ślepa”. Reż.: I. Raag, dramat, romans, Estonia, 2013,
97min. Mała wieś w Estonii. Mieszka tu Kertu, która
przez ponad 30 lat żyje u boku
skłonnego do przemocy ojca.
To przez niego boi się obcych.
Jej delikatna i wrażliwa natura
odbierana jest przez otoczenie
jako naiwna, zamknięta
i wstydliwa. Bilety: 9 zł, Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Spotkanie autorskie z L. Fabiańczykiem „Początek historii Koszalina w świadomości koszalinian”, podczas
którego wyświetlone zostaną filmy: „Rynek Staromiejski”, „Śródmieście Koszalina” oraz, dodatkowo, „Obrona Głogowa”. Wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Spotkanie Towarzystwa
Przyjazni Polsko – Chińskiej. Wykład dr Sergieja
Korżanowskiego na temat
akupunktury. Wstep wolny.
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Izabela Rogowska

fot.: www.freeimages.com

• Dyskusyjny Klub Książki w BP

• „Zemsta” w BTD

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

5 Środa

6 Czwarek

7 Piątek

— 9:00
„Zemsta”- reż. T. Grochoczyński - Duża Scena. Najsłynniejsza klasyczna komedia Aleksandra hr. Fredry o sąsiedzkiej wojnie dla
zasady. Mówiącej o tym,
że nieważne po czyjej stronie jest słuszność, ważne czyje będzie na wierzchu. Waśnie o sprawy ważne i błahe
kłótnia o mur, walka o zamek, spór o miedzę.. Niekończące się swary o to, kto ma
rację. To wszyscy znamy teraz będziemy mogli wspólnie
to przeżyć na scenie koszalińskiego teatru. Bilety: 15 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki.
Wojciech Tochman „Eli Eli”,
wstęp wolny. KBP. Filia nr 8,
ul. Andersa;
— 18:00
Spotkanie Koszalińskiej
Sceny Literackiej, wieczór
poetycko-muzyczny, wstęp
wolny, Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 9:00
„Zemsta”- reż. T. Grochoczyński - Duża Scena. Bilety:
15 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 17:00
Spotkanie z dr Zdzisławem
Bociągiem połączone z promocją jego książki „Protista
amber. Koniec tajemnic
bursztynu”. Tak o pracy
dr Bociąga napisał profesor
Wojciech Kacalak z Politechniki Koszalińskiej: „Cywilizacje rozwijały się dzięki pasjom odkrywców. Wiedza
o przeszłości jest ważna dla
przyszłości. Bursztyn zawiera wiele tajemnic, bo skumulowały się w nim nieprzeliczalne oddziaływania fizyczne i chemicznych składników
organicznych i nieorganicznych. Dla ludzi bursztyn jest
nie tylko cennym znaleziskiem, ale także symbolem
trwałości, nieomal zastygłej
wieczności. Wstęp wolny.
Koszalińska Biblioteka Publiczna, sala klubowa, Plac
Polonii;

— 11:00
„Wojna nie ma w sobie
nic z kobiety”, reż. P.Palcat - Mała Scena. Trzy kobiety po latach milczenia decydują się mówić. O wojnie, w której brały udział. Swojej wojnie
- bez dat, faktów, polityki, pełnej emocji- niemęskiej. Wojnie, na którą nie ma miejsca
we współczesnym medialnym
świecie. Bilety: 15 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac
Teatralny 1;
— 17:00
Spotkanie z poetą Robertem Pawłem Kaminem
połączone z promocją jego
twórczości. Koszalińska Biblioteka Publiczna, sala
konferencyjna, Plac Polonii;
— 18:00
„Szalone nożyczki” - reż.
A. Chichłowski - Duża Scena.
Bilety 25 – 40 zł, grupowy
(powyżej 15 osób) 20 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;
— 21:00
„Wojna nie ma w sobie
nic z kobiety” - reż. P. Palcat, bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł,

• Jacques Mauger w Filharmonii

• Pudłaki w Kinie Kryterium

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne artysty
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• „Kali Babki” w BTD

8 Sobota
Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Smutno, strasznie, ale
pięknie”. M. Caldi - dyrygent, J. Mauger - puzon, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Modest Musorgski „Noc na
Łysej Górze”, Camille SaintSaëns „Taniec szkieletów” ,
Nino Rota Koncert na puzon
i orkiestrę, Piotr Czajkowski
VI symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74. Bilety: 25, 30, 35
zł. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Y” T. Rogaliński. Spotkanie
w formie wykładu, dotyczące
twórczości Tomka Rogalińskiego, koszalińskiego rzeźbiarza.
Autor przedstawi zagadnienia
z zakresu psychologii androgynicznej i jungowskiej w oparciu
o konkretne przykłady. Wstęp
wolny, Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej,
— 20:30
Zumboteka, impreza taneczna, bilety: 10, 15 zł, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 11:00 – 14:00
„Giełda kolekcjonerska”.
Zgłoszenia udziału kolekcjonerów przyjmowane są nie
później niż trzy dni przed datą
spotkania, tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza, „Pudłaki”, po seansie zajęcia
zumby, bilety: 10 zł, Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Szalone nożyczki” - reż.
A. Chichłowski - Duża Scena,
bilety: 25 – 40 zł, grupowy
(powyżej 15 osób) 20 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;
— 18:00
Generacja, przegląd konkursowy i występ zespołu Karcer.
Wstęp wolny. Club 105,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Zaduszki Jazzowe. Hot Club
of Poland - koszalińsko-trójmiejska formacja poruszająca
się w stylistyce zwanej gyspy-swing. Bilety: 15, 20 zł, Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

— 21:00
„Kali Babki” - reż. M. Siegoczyński - Scena na zapleczu.
Przedstawienie inspirowane
historią „Tulipana”, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta końcówki PRL'u. Obsada:
Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Beata Niedziela,
Katarzyna Lenarcik-Stenzel (gościnnie), Małgorzata Wiercioch. Bilety: 25, 30 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
20 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 20:00
Koncert zespołu Closterkeller,
bilety: 30, 40 zł, przedsprzedaż w klubie, sklepach
Gram i Swing, Klub Inferno,
ul. Zwycięstwa;
— 21:00
Koncert B-QLL, bilety: studentki 5 zł, studenci 10 zł
i pozostali 15 zł. Promocja do 22:00 studenci wjazd
free. Klub Studencki Kreślarnia, ul. Rejtana;

fot.: www.freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne BTD

fot.: Materiały promocyjne zespołu

• Quadrato w Variete-muza

• „Szalone nożyczki” w BTD

• Dyskusyjny Klub Książki w BP

9 Niedziela

11 Wtorek

12 Środa

— 18:00
„Podobno Marian” Impresariat Teatralny - Duża scena. Jest wigilijny wieczór, za
oknem zima stulecia, a Basia, młoda kobieta prowadząca niewielki pensjonat
w górach, siedzi nad ostatnią wytłaczanką jajek, obliczając na jak długo jej to
wystarczy... I nagle, do pensjonatu, trafia trzech tajemniczych gości. Występują:
Magdalena Szejbal, Olaf Lubaszenko, Krzysztof Kiersznowski, Jacek Kopczyński.
Bilety: 60 i 80 zł, Bałtycki
Teatr Dramatyczny, Plac
Teatralny 1;
— 19:00
Mec Muza Jazz, zespół Quartado. Bilety: 20 zł, Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;
— 20:00
Festiwal Generacja, koncert
finałowy, laureat i występ
grupy Illusion, bilety: 15 zł.
Klub Studencki Kreślarnia,
ul. Rejtana;

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

— 9:00
Pippi Pończoszanka - reż.
W. Rogowski - Duża Scena.
Historia dziewięcioletniej
dziewczynki o marchewkowych włosach splecionych
w dwa odstające warkocze
z mnóstwem piegów na twarzy. Jej zachowanie i wypowiedzi często obnażają hipokryzję dorosłych, dbających bardziej o zewnętrzne
pozory niż wyższe wartości
Ta zadziorna dziewczynka
z torbą pełną złotych monet,
kroczy przez życie sama bez
rodziców i pomocy innych.
Jej przyjaciółmi są małpka
Nilsson, koń, oraz rodzeństwo Annika i Tommy, z którymi przeżywa niesamowite przygody. Jeśli chcecie poznać, jakie to były przygody,
odwiedźcie Pippi w Naszym
teatrze. Bilety: 15 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac
Teatralny 1;
— 16:00
Dyskusyjny Klub Książki. Erika Fischer „Droga do
nieba”, wstęp wolny. Koszalińska Biblioteka Publiczna,
filia nr 9, ul. Struga

— 10:30 - 12:30
Uroczystości przy pomniku
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości;
— 13:00 - 16:00
Uroczystości, plac przy amfiteatrze, koncerty zespołów
i rekonstrukcja historyczna
przeprowadzona przez Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”;
— 18 - 19:30
Koncert Kapeli Wileńskiej
- wstęp wolny,
sala Kina Kryterium;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - reż.
A. Chichłowski - Duża Scena,
bilety: 25 – 40 zł, grupowy
(powyżej 15 osób) 20 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;
— 20:00
Krok po kroku. Wystawa fotografii Elzbiety Góry z Krakowa. Wstęp wolny. Centrala
Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

fot.: Materiały promocyjne zespołu

fot.: Materiały promocyjne zespołu
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• „Pippi Pończoszanka” w BTD

• Najlepszy przekaz w mieście w Kreślarni

• The Dumplings w Club 105

13 Czwartek

14 Piątek

15 Sobota

— 9:00
„Pippi Pończoszanka” - reż.
W. Rogowski - Duża Scena,
bilety: 15 zł, Bałtycki Teatr
Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 18:00
Szminka Movie, nowy cykl
filmowy dla Pań, „Zaginiona dziewczyna” reż. David Fincher, Młoda kobieta
znika bez śladu w przededniu piątej rocznicy ślubu.
Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany
przez siostrę zaginionej żony
postanawia dowieść swojej
niewinności i rozwiązać zagadkę. „Zaginiona dziewczyna” to wyśmienity dreszczowiec z precyzyjnie utkaną
intrygą, ale także przenikliwa niczym promienie rentgena wiwisekcja toksycznego związku. Właśnie tak powinno dziś wyglądać kino
rozrywkowe dla dorosłych.
Bilety: 10 zł, Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 16:00
Na zaproszenie chóru „Śródmieście” wystąpi chór „Zacisze”, wstęp wolny, Domek
Kata, ul. Grodzka;
— 17:00
Galeria Fotografii Pałacu
Młodzieży, Filipina Krawczykiewicz „odczucia, uczucia,
przeczucia”. To wystawa fotografii przedstawiających
ludzi, w większości nieznajomych, których spotkałam
na swojej drodze w ciągu
kilku ostatnich lat. Ludzie
mnie fascynują i są dla mnie
niewyczerpanym źródłem
inspiracji, ale wtedy, kiedy
zachowują się naturalnie.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 20:30
Salsoteka,impreza taneczna.
Bilety: 10, 15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
Koncert Najlepszy Przekaz
w Mieście. Bilety: studentki 5
zł, studenci 10 zł i pozostali 15
zł. Promocja do 22:00 studenci wjazd free. Klub Studencki
Kreślarnia, ul. Rejtana;

— 12:00
Kino Małego Widza, „Pinokio”, po seansie zajęcia plastyczne, bilety: 10 zł, Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Plac Waszyngtona - Mała
Scena, reż. i adap.: M. Kwiecień, bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł,
BTD, Plac Teatralny 1;
— 19:00
5 lat Teatru Variete Muza: zapraszamy na program pod tytułem: Voices of Koszalin, czyli Studio Batuta Voices, tancerki
Teatru Variete Muza oraz Jarosław Barów Band. Bilety: 50 zł,
Teatr Variete Muza, ul. Morska;
— 20.00
Piotr Bukartyk z zespołem.
Recital satyryczno - muzyczny, trasa promująca nową
płytę. Bilety: 35, 45 zł, Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:00
Pure Young Stage. Występ
duetu The Dumplings, bilety: 19 zł w przedsprzedaży i 24
zł w dniu koncertu. Dostępne
w kasie kina Kryterium, kasie
CK105 i na www.ck105.koszalin.pl, Club 105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Izabela
Rogowska
archiwum
Centrali Artystycznej

� Maria Kwiecień „Plac Waszyngtona” w BTD

• „Krótki(ego) zarys historii teatru” w BTD

• „Love Forever” w BTD

16 Niedziela

18 Wtorek

20 Czwartek

— 10:00 i 12:00
Teatr Malucha - Mała Scena,
Tematem kolejnego spektaklu
będzie literka E –emocje. Bilety: 10 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 12:00
Kino z Rodziną „Bella Mia”.
Bilet: 5 zł dla wszystkich. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Familijny Park Sztuki, czyli cykl
koncertów umuzykalniających
dla całych rodzin, „Straszszszny koncert...” Tym razem
uczestnicy zostaną poproszeni o ucharakteryzowanie się
na okoliczność spotkania się
z czarami i strachami. Bilety:
10 zł, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 17:00
„Plac Waszyngtona” - Mała
Scena, reż. i adaptacja: M.
Kwiecień, bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - reż.
A. Chichłowski - Duża Scena, bilety: 25 – 40 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł,
BTD, Plac Teatralny 1;

— 9:00
„Krótki(ego) zarys historii teatru” - reż. P. Krótki - Scena
na zapleczu, bilety: 15 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;
— 18:00
DKF „Omar”, reż.: H. Abu-Assad, dramat, thriller Palestyna,
2013, 97 min. Bilety: 9 zł, kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Old Love” - Teatr Gudejko
– Duża Scena, „Old Love” to
pełen humoru spektakl podejmujący zagadnienie tego, czy
ludzie w „pewnym wieku”
powinni myśleć o miłości,
zwłaszcza miłości fizycznej.
Opowieść o związku, który rodzi się, gdy dwie osoby niemal
przez całe życie przelotnie się
spotykają; o determinacji mężczyzny, który stara się zdobyć
serce dość opornej ukochanej;
o rozbudzeniu, zdawałoby się,
dawno zapomnianych emocji.
W rolach głównych: Małgorzata Ostrowska-Królikowska,
Artur Barciś oraz Barbara
Kurdej-Szatan. Bilety: 80, 90
zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

— 19:00
„Love Forever” - reż. M. Siegoczyński - Scena na zapleczu,
bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł. Skończony choleryk Greg, lekoman,
wizjoner i samozwańczy ekspert w dziedzinie relacji podmiot-podmiot, otrzymuje bajeczną kwotę na realizację
pewnego naukowego projektu.
W pracę nad pastylką umożliwiającą odzyskanie utraconej
miłości zaangażowane są dwie
pary. Historia ich związków to
obiekt naukowych fascynacji
Grega; jego główną motywacją nie jest jednak zbawienie
ludzkości, ale tęsknota za minionym szczęściem. Bałtycki
Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 21:00
Otrzęsiny 2014, koncert
Afer Party, bilety: info na:
kreslarnia.pl, Klub Studencki Kreślarnia, ul. Rejtana;

• „Love Forever” w BTD

fot.: Łukasz Rajchert

• Jan Jakub Bokun w Filharmonii

21 Piątek
— 12:00 i 18:00
„Love Forever” - reż. M. Siegoczyński - Scena na zapleczu,
bilety na 12:00 – 15 zł, na
18:00 - 25, 30 zł, grupowy
(powyżej 15 osób) 20 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac
Teatralny 1;
— 18:00
Wernisaż „Fali”. Tegoroczna IX edycja wystawy interdyscypinarnej „Fala” będzie
o bardziej otwartym, performatywnym i dyskursywnym charakterze – stanowić
będzie także platformę dla
młodych twórców z początkowym dorobkiem. Artyści
mierzyć się będą z kwestiami wykluczenia, diagnozy,
manipulacji, radykalizmu,
anarchii,relacji, przetrwania
oraz wariantami ich obecności i zaangażowania w odniesieniu do dzisiejszego
świata. W wystawie weźmie
udział ponad 30 artystów.
Wstęp wolny, Centrum
Kultury 105 w Koszalinie
Bałtycka Galeria Sztuki;

fot.: Materiały promocyjne zespołu
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ɞ Cinemon w Kawałku Podłogi

22 Sobota
— 18:30
Koncert symfoniczny Orkiestra popisowo. Jan Jakub
Bokun - dyrygent, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Mieczysław Karłowicz Serenada na smyczki op. 2
Antonin Dworzak Serenada
d-moll op. 44, Maurice Ravel
Bolero, bilety: 25, 30, 35 zł,
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
Nieformalne Afterparty po
FALI, corocznej wystawie interdyscyplinarnej w Bałtyckiej Galerii Sztuki. Tego wieczoru zmierzymy się z popularnym daniem koreańskim
Kimchi Bokkeumbap. Kto
ciekawy niech zajrzy do Centrali. Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:30
Romantic Party, impreza taneczna. Bilety: 10, 15 zł Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
Koncert zespołu Kolaboranci, support zespół 747,
bilety: 20, 25 zł, Pub Graal,
ul. Piłsudskiego;

— 10:00
XX Koszaliński Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do wzięcia udziału w Konkursie, na zgłoszenia czekamy do 17.11. Regulamin i karta zgłoszenia do
pobrania na stronie CK 105.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 12:00
Kino Małego Widza, „Siedmiu krasnoludków ratuje
Śpiącą Królewnę”, po seansie zajęcia w Miasteczku
Drogowym, bilety: 10 zł
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Szalone nożyczki”- reż.
A. Chichłowski - Duża Scena,
bilety: 25 – 40 zł, grupowy
(powyżej 15 osób) 20 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;
— 19:30
Koncert Laureatów XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Aktorskiej Reflektor, Studio
im. Czesława Niemena,
wstęp wolny, Radio
Koszalin, ul. Piłsudskiego;

— 20:00
Cinemon – koncert raw pop,
piosenkowy rock’n’roll, Zespół
powstał w 2005 r. w Krakowie
jako trio gitara-bas-perkusja.
Założenie zespołu miało jasno
określony cel.... ma być „inaczej i nietypowo”. W muzyce
od początku była nieskrępowana energia, wolność częstokroć zahaczająca o absurd czy
awangardę, ale też nieco bardziej rozbudowana forma, zabawy rytmem i tonacją. Bilety: 10, 20 zł, Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:00
Katarzyna Groniec „ZOO”
– piosenki Agnieszki Osieckiej, bilety: w przedsprzedaży 45 zł, od 7.11 - 55 zł. Dostępne w kasie kina Kryterium, kasie CK105 i na
www.ck105.koszalin.pl, Sala
Widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;
— 21:00
„Kali Babki” - reż. M. Siegoczyński - Scena na zapleczu, bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;

fot.: Archiwum KSM

fot.: Materiały promocyjne artystki

fot.: Izabela Rogowska

• „Kali Babki” w BTD

• Hanna Śleszyńska w BTD

• Krajowe Bractwo Literackie w Klubie KSM

23 Niedziela

24 Poniedziałek

— 10:00
XX Koszaliński Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do wzięcia udziału w Konkursie, na zgłoszenia czekamy do 17.11. Regulamin i karta zgłoszenia do
pobrania na stronie CK 105.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 12:00
Niedzielny Świat Bajek.
„Kubuś i Przyjaciele”, bilet:
9zł + zestaw za 5zł (cola +
popcorn). Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
XI Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej „Reflektor 2014” - Recital Hanny Śleszyńskiej - Duża Scena.
Już po raz jedenasty Koszalin gościć będzie młodych utalentowanych artystów mierzących się z trudną sztuką
interpretacji piosenki aktorskiej. W tym roku gościem festiwalu jest Hanna Śleszyńska
– polska aktora teatralna i filmowa. Bilety: 40, 50 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;

— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie
zaprasza na wieczorek literacki zatytułowany „W aurze listopadowej zadumy”.
W programie autorecytacje
wierszy Brackich poetów,
„Nie tylko wierszem, czyli
felieton Romka D” i muzyczne przerywniki Mikołaja Kobusa. Ponadto słodki
poczęstunek i możliwość zaopatrzenia się w tomiki poetów z KBL. Bliższe informacje na www.bractwo.bloog.pl.
Wstęp wolny, Klub Osiedlowy „Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne BTD
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fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Sędzia” w Kinie Kryterium

• „Kali Babki” w BTD

• „Szalone nożyczki” w BTD

25 Wtorek

27 Czwartek

28 Piątek

— 18:00
DKF „Sędzia”, reż.: D.Dobkin. Obsada: R.Downey Jr.,
R. Duvall, dramat, USA, 2014,
141min. Bohaterem filmu jest
prawnik, Hank Palmer, który powraca w rodzinne strony.
Na miejscu dowiaduje się, że
jego owdowiały ojciec, sędzia,
jest podejrzany o popełnienie
morderstwa... Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
„Kali Babki” - reż. M. Siegoczyński - Scena na zapleczu,
bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł, Bałtycki Teatr
Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 19:00
Jubileusz 55-Lecia Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog” Dialogowe Prezentacje
– Alchemia Słowa... Utwory
wierszem i prozą prezentują aktorzy Teatru Propozycji „Dialog”. Przy pianinie Maria Dąbrowska. Wstęp z Kartą Widza.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 18:00
„Szalone nożyczki”, reż.
A. Chichłowski - Duża Scena,
bilety: 25 – 40 zł, grupowy
(powyżej 15 osób) 20 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;
— 19:00
Jubileusz 55-Lecia Stowarzyszenia Teatr Propozycji
„Dialog”. Bertold Brecht
i inni. Recital Elżbiety Okupskiej – aktorki wywodzącej
się z „Dialogu”. Przy pianinie Ewa Zug. Wstęp z Kartą
Widza. Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 20:00
Koncert kwartetu Jazzpospolita, bilety: 20 zł, w dniu
koncertu 25 zł, Club 105,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Wernisaż grafik Yauheniyi
Mikołaewny Ahafonavaej
(Żeni) artystki z Białorusi,
mieszkajacej obecnie w Koszalinie, wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

Kontakty
i rezerwacje
Bałtycki Teatr Dramatyczny
94 342 22 67

Klub Studencki Kreślarnia
608 615 380

Centrala Artystyczna
505 046 724

Kino Kryterium
94 347 57 41/42

Centrum Kultury 105 w Koszalinie
94 3475701

Muzeum w Koszalinie
94 343 20 11

Filharmonia Koszalińska
94 342 62 20

Radio Koszalin
94 347 09 00

Hala widowiskowo-sportowa
94 343 61 43

Teatr Propozycji Dialog
94 342 52 96

Klub Inferno
600 483 666

Teatr Variete Muza
607 900 117 / 94 341 04 95

Kawałek Podłogi
604 43 75 74

Klub Plastelina
502 104 474

• „Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele” w KK

• Power of Trinity w Kawałku Podłogi

29 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza, „Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele” - zestaw małego
widza (mała cola i mały popcorn za 2,5 zł), bilety: 10 zł,
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Jubileusz 55-Lecia Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog”. Impresje i komety. Recital autorski Szymona Zychowicza – artysty wywodzącego
się z „Dialogu” – z towarzyszeniem Aleksandry Osieckiej
(skrzypce). Wstęp z Kartą Widza. Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
Marek Torzewski - Live Koncert, Live Koncert wraz z zespołem i chórem w najnowszym programie „Magnes
Dusz” oraz gościnnie Agata
Torzewska i Barbara Torzewska. Aktywność zawodowa
i pasje Marka Torzewskiego
od lat wykraczają poza szacowne sceny operowe w ojczyźnie, a także w Europie i za oceanem. Bilety: 100 zł. Bałtycki
Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

fot.: archiwum filharmonii

fot.: Materiały promocyjne zespołu

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

30 Niedziela
— 19:00
Andrzejki, bilety: 95 zł, Teatr
Variete Muza, ul. Morska;
— 19:00
Kabaret Łowcy. B. Kabaret
istniejący od 2002 roku. Rok
po powstaniu zwyciężył
w Przeglądzie Kabaretów
PaKA, Co jeszcze można
o nich napisać? Grupa jest
z Cieszyna i modnie się ubiera.
Ich skecze, to pomieszanie
absurdu z terapią nerwic,
a wszystko w atmosferze radosnej nieprzewidywalności.
Łowcy są trochę dziwni, a trochę normalni, sami bawią się
tym, co robią na scenie, doprowadzając publiczność do ekstazy śmiechowej. W swoich
działaniach są niezwykle autentyczni, dlatego zjednują sobie każdego widza. Bilety: 15
zł, pozostali 25 zł. Klub Studencki Kreślarnia, ul. Rejtana;
— 20:00
Power of Trinity – koncert
zespołu grającego muzykę
będącą połączeniem ostrych
brzmień, reggae oraz alternatywnych melodii. Bilety:
35, 40 zł. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 12:00
Familijny Park Sztuki, czyli cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin.
„Jaki to instrument?” Na estradzie pojawi się duża orkiestra symfoniczna. Poszczególne instrumenty zaprezentują
krótkie próbki swoich możliwości. Ciekawostką będzie to, że
muzycy pojawią się nie tylko
na estradzie, ale także wśród
publiczności, tak aby dzieci mogły zobaczyć instrumenty z bliska. Prowadzący koncert zachęci dzieci najpierw do
szukania w orkiestrze aktualnie grającego instrumentu,
a następnie narysowania go.
Mała pomoc pojawi się na dużym ekranie nad orkiestrą. Dla
wszystkich, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi będzie
nagroda - lizaki. Bilety: 10 zł,
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Szalone nożyczki”,
reż. A. Chichłowski - Duża
Scena, bilety: 25 – 40 zł, grupowy (powyżej 15 osób)
20 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
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Postać

Starożytne
liceum Ewy
Ewa Czapik – Kowalewska, wraz z mężem Rafałem Kowalewskim od pięciu lat prowadzi Studio
Artystyczne im. Ziembińskich w Centrum Kultury 105. Wcześniej miała okazję sama być jego wychowanką, a po śmierci założyciela tego miejsca
Krzysztofa Ziembińskiego, w naturalny sposób
przejęła jego rolę. O wszystkich osobach, które zdecydowały się z nią pracować, mówi same dobre rzeczy. Zdolni, wrażliwi, ciekawi świata, gotowi rozmawiać na każdy, nawet bardzo trudny temat. Sama
z wykształcenia jest pedagogiem teatru, posiada dyplom reżyserii teatrów dzieci i młodzieży wydany
przez Narodowe Centrum Kultury i Akademię Teatralną w Warszawie. W amatorskim ruchu teatralnym i wokalnym udziela się od wczesnych lat dziecięcych, więc jest jej on bardzo dobrze znany. Prowadzone przez nią Studio jest na pewno miejscem
szczególnym, nie jest ani szkołą, ani kółkiem zainteresowań. To miejsce bardzo specyficznego kontaktu młodości z dorosłością. Dorośli są mniej serio,
a młodzi nie stoją na baczność. Zajęcia czasem wyglądają jak konwersatoria, gdzie godzinami toczy się
różne dysputy, na przykład na temat różnicy między
pychą a dumą, żeby móc to później wyrazić na scenie. – Młodzież ma mało doświadczeń, więc powinna się rozwijać na wielu polach, żeby mogła coś z siebie dać – przekonuje pani Ewa – nasze spotkania nie
dotyczą zatem wyłącznie literatury, ale także spraw
społecznych czy nawet politycznych. Myślę, że można je nazwać starożytnym liceum – śmieje się Czapik. W Studiu nie ma podziału na grupy wiekowe,
obecna, kilkunastoosobowa grupa ma w swoim gronie osoby od 13 do 20 roku życia. Młodzież czerpie
od siebie nawzajem i razem się wychowuje. Od pięciu lat nabór nie jest ogłaszany, a mimo to co roku
pojawiają się nowe osoby. Pracują bardzo dużo, po
dziewięć godzin tygodniowo. Nie wszyscy to wytrzymują, ale też nie wszyscy muszą zostać wybitny-

mi aktorami, choć z grona absolwentów Studia wywodzi się już całkiem liczne grono profesjonalnych
aktorów. Na przykład Joanna Ginda, Michał Kosela, Marcin Tomaszewski czy studenci szkół teatralnych, jak Dorota Przygoda czy Michał Karczewski.
Ostatnio najwięcej mówi się o efektach pracy Ewy
Czapik – Kowalewskiej z 18- letnią Mają Wolską (pisaliśmy o niej w numerze wrześniowym), o której
dziekan PWST w Krakowie Adam Nawojczyk powiedział, że jest gotową aktorką, nie zepsutą i pięknie ukształtowaną. To bardzo ważny komplement
dla pani Ewy, równie ważny jak liczne nagrody zdobyte przez obie panie na wielu festiwalach za monodram „Chodzenie po linie”.
Jeśli czujesz, że Studio Artystyczne im. Ziembińskich to coś dla Ciebie, zgłoś się do CK105.■ (KG)

Kalendarium sportowe

AZS koszalin
- koszykówka

Bałtyk Koszalin
- piłka nożna

— 02.11
AZS Koszalin - Energa Czarni Słupsk, bilety: 25 zł, 16 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 08.11
Siarka Jezioro Tarnobrzeg AZS Koszalin;
— 15.11
AZS Koszalin - Pro-Basket
Kutno, bilety: 25 zł, 16 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 23.11
Twarde Pierniki Toruń
- AZS Koszalin;
— 29.11
AZS Koszalin - Rosa Radom,
bilety: 25 zł, 16 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

— 02.11, 11:00
Bałtyk Koszalin - Rasel Dygowo, bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 08.11, 11:00
Astra Ustronie Morskie
- Bałtyk Koszalin;
— 15.11, 11:00
Bałtyk Koszalin - GKS Leśnik
Manowo, bilety: 10 zł, 5 zł,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

Energa AZS Koszalin
- piłka ręczna
— 08.11
Energa AZS Koszalin - Pogoń Baltica Szczecin, bilety: 10 zł, 5 zł, Hala Widowiskowo- Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 15.11
Ardeşen GSK - Energa AZS
Koszalin, Challenge Cup;
— 22.11
Energa AZS Koszalin
-Ardeşen GSK, Challenge
Cup, w momencie zamknięcia numeru nie znaliśmy cenny biletu, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
- piłka nożna
— 02.11, 14:00
Gwardia Koszalin - Arka II
Gdynia, bilety: 8 zł, 5 zł,
Stadion Gwardii przy
ul. Fałata 34;
— 08.11, 14:00
Gwardia Koszalin - Bałtyk
Gdynia, bilety: 8 zł, 5 zł,
Stadion Gwardii przy
ul. Fałata 34;
— 15.11, 12:00
Lechia II Gdańsk - Gwardia
Koszalin;

Gwardia Koszalin
- piłka ręczna
— 08.11, 15:30
Wybrzeże II Gdańsk - Gwardia Koszalin;
— 15.11, 15:00
Gwardia Koszalin - GKS
Żukowo, wstęp wolny,
Hala Gwardii, ul. Fałata 34;
— 22.11, 15:30
LKS Kęsowo - Gwardia Koszalin;

AZS Politechnika
Koszalińska
- piłka ręczna
— 08.11, 12:00
Drwęca Lubicz - AZS Politechnika Koszalińska;
— 22.11, 12:00
AZS Politechnika Koszalińska - MTS Giżycko, wstęp
wolny, Hala Politechniki
Koszalińskiej, ul. Racławicka;

KUKS Dubois
Koszalin - koszykówka
— 02.11, 18:00
KS Basket Piła - KUKS Dubois Koszalin;
— 08.11, 20:00
AZS UMK Consus PBDI Toruń - KUKS Dubois Koszalin;
— 15.11, 18:00
KUKS Dubois Koszalin
- Asseco II Gdynia, wstęp
wolny, Hala I LO, ul. Komisji
Edukacji Narodowej 1;
— 22.11, 17:00
Politechnika Gdańska
- KUKS Dubois Koszalin;
— 29.11, 18:00
KUKS Dubois Koszalin - MF
Meble Tczew, wstęp wolny,
Hala I LO, ul. Komisji
Edukacji Narodowej 1;
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Polecamy sport

Wszyscy na „Start”
Jesteś osobą niepełnosprawną? Zamiast siedzieć
w domu wolisz brać udział w zajęciach sportowych
i poznać podobnych do sobie zapaleńców? Nie zwlekaj, przyjdź do koszalińskiego klubu Stowarzyszenia
Sportu Niepełnosprawnych „Start”, które mieści się
przy ul. Jedności 4. Głównym celem klubu, jak i stowarzyszenia jest prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu lub wzroku. W klubie
prowadzone są też zajęcia integracyjne. Zawodnicy „Startu” uczestniczą w licznych turniejach sportowych zarówno na arenach Polski, Europy jak też
świata. W Igrzyskach Paraolimpijskich uczestniczyło już łącznie 15 zawodników, z czego 8 zdobyło medale. Aktualnie trenują tu 22 osoby, w tym ośmiu
lekkoatletów i czternastu ciężarowców. Najbardziej
znanymi sportowcami klubu są: Maciej Sochal dwukrotny paraolimpijczyk, Robert Jachimowicz paraolimpijczyk, Adrian Mikołajczak i Tomasz Widocki. - Zgłaszają się do nas osoby niepełnosprawne,
jak i pełnosprawne - wyjaśnia Ryszard Fornalczyk,
prezes „Startu” - głównie po to, aby poprawić swoją koordynację ruchową. Wszyscy są mile widziani,
i wszystkich najpierw wysyłamy do lekarza. Jeśli lekarz stwierdzi brak przeciwwskazań do uprawiania

sportu, a chętny ma predyspozycje, dostosowujemy
zajęcia pod daną osobę, z uwzględnieniem wskazówek lekarza.
W tym roku klub uczestniczył już w dwóch dużych imprezach. W kwietniu koszalinianie brali
udział w Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w Dubaju, gdzie szóste miejsce zajął Grzegorz Lanzera w kategorii 65 kg. Natomiast w sierpniu klubowicze zaznaczyli swój udział na Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce w walijskim
Swansea, rewelacyjną formą Macieja Sochala, który sięgnął po dwa brązowe krążki - w rzucie maczugą i pchnięciu kulą. W bieżącym roku niepełnosprawni koszalinianie startować będą jeszcze
na kilku imprezach. Najważniejszą z nich są drużynowe Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, które w listopadzie odbędą się w Tarnowie.
Dla osób niepełnosprawnych treningi w koszalińskim „Starcie” są całkowicie bezpłatne. Natomiast
jeśli osoba pełnosprawna chce korzystać z usług siłowni przy ul. Jedności 4 (wejście od ul. Głowackiego) musi wykupić miesięczny karnet za 40 zł. Siedziba Startu otwarta jest w godzinach od 7:00 do 21:00
(od poniedziałku do piątku). Klub wyposażony jest
w szatnię i toalety. ■ (RB)
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Nowy projekt kina Kryterium stworzony został z myślą o kobietach
i ich niecodziennych zainteresowaniach oraz wyjątkowych marzeniach.
Zapraszamy wszystkie Panie, które potrzebują chwili relaksu i odpoczynku oraz oderwania się od codziennych obowiązków. Nowy cykl to
chwila wytchnienia oraz świetna zabawa spędzona w doskonałym babskim gronie. Spotkania w ramach cyklu Szminka Movie odbywać się
będą raz w miesiącu o godzinie 18:00. Pokazom filmowym dotrzymywać
towarzystwa będą specjalne atrakcje przygotowane z myślą o kobietach
m. in. nauka tańca, koncerty, degustacje, pokazy kosmetyków i zabiegów upiększających oraz wiele innych atrakcji. 13 listopada, zapraszamy
na wizjonerski thriller „Zaginiona dziewczyna”, w reżyserii mistrza gatunku Davida Finchera, reżysera takich klasyków kina, jak „Siedem” czy
„Podziemny krąg”, który połączył siły z Benem Affleckiem, aby zekranizować bestsellerową powieść Gillian Flynn. Bilety jedyne 10 zł. Oprócz
filmu zaplanowano atrakcyjne niespodzianki dla każdej kinomanki. I na
koniec konkurs. Czytelniczka, która jako pierwsza odpowie na pytanie,
otrzyma jedno podwójne zaproszenie na seans. Pytanie: podaj tytuł filmu w reżyserii Bena Afflecka, który otrzymał Oskara za najlepszy film
w 2013 roku? Na telefon z prawidłową odpowiedzią czekamy 3 listopada
pod numerem telefonu 94 347 57 37. ■ (KG)

fot.: Materiały promocyjne

Polecamy kultura

Polecamy kultura

fot.: Izabela Rogowska
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Teatr 105
Nowością, którą CK105 oferuje koszalinianom, są zajęcia aktorskie prowadzone przez
Marcina Borchardta, znanego ze spektakli BTD.
W ramach spotkań, które odbywać się będą początkowo raz w tygodniu, będzie można nauczyć
się podstawowych zasad, które rządzą pracą aktora na scenie. Marcin i jego podopieczni pracować będą nad interpretacją tekstu, mową ciała,
ekspresją, dykcją i impostacją głosu. To działania
wymagające pracy indywidualnej i pracy w grupie, wspierające otwarcie się na kreatywność sceniczną. Borchardt mówi: „Zajęcia mają zachęcić
do wspólnych poszukiwań i odkrywania teatru.
Właśnie na takich zajęciach kilka lat temu zrodziła się moja pasja do teatru, którą chcę zarazić

innych. Mam zamiar w pełni wykorzystać możliwości i życzliwość CK 105. Być może uda nam
się stworzyć swój własny repertuar. Cieszę się, że
powstaje w Koszalinie kolejne miejsce, skupiające ludzi kreatywnych, chcących tworzyć teatr.
Jestem pewien, że stale towarzyszyć będzie nam
dużo humoru i dobra zabawa”. Marcin Borchardt
poza pracą w teatrze, prowadził zajęcia z młodzieżą i dorosłymi oraz współtworzył spektakle,
takie jak „Dziennikarze bajarze”, „Nie kochać
w taką noc to grzech” czy „Wesele jamneńskie”.
Udział w zajęciach kosztuje 10 złotych, wszelkich
informacji udziela sekretariat CK105, pod numerem 94 347 57 01. ■ (KG)

Jubileuszowa
„Budowlanka”
Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego
kończy w tym roku 55 lat. Ma ponad 12 tysięcy absolwentów. Obecnie w murach szkoły uczy się około 450 uczniów, w tym 140 dziewcząt. Młodzież zainteresowana zdobyciem konkretnego fachu ma do
wyboru zawody techników: ochrony środowiska,
architektury krajobrazu, geodety, cyfrowych procesów graficznych czy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Na wniosek przedsiębiorców,
którzy współpracują ze szkołą, planuje ona uruchomić kierunki związane z obsługą maszyn i urządzeń budowlanych z zastosowaniem komputerów.
Ostatnimi osiągnięciami „Budowlanki” są dwie finalistki Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, laureat ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego ,,Złota Kielnia” w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych – najlepszy hydraulik
w Polsce. W ramach Programu Leonardo da Vinci 160 uczniów wyjechało ostatnio na praktyki zawodowe do Niemiec. Dzięki pomysłom samorządu uczniowskiego, szkoła żyje nie tylko nauką. Dominika Jóźwiak i Magda Gienka wspólnie szefują tej
organizacji i od samego początku swojej nauki przy
ul. Orląt Lwowskich aktywnie działają, tak aby „Bu-

dowlanka” nie kojarzyła się wyłącznie ze zdobywaniem ocen. Odbyło się już „kotowanie” pierwszoklasistów, rusza projekt dotyczący wiedzy o wszelkich
uzależnieniach, zorganizowane będą wybory Miss
i Mistera szkoły, „Andrzejki” i „Haloween”. Dziewczęta chcą także na jeden dzień zamienić miejscami
nauczycieli z uczniami, żeby można było zobaczyć
siebie w tej drugiej roli. Samorząd organizuje również konkursy na temat zdrowej żywności i aktywności fizycznej. W pracach uczestniczy około dziesięciu osób, które oprócz tego, że pracują, starają się
przy tym dobrze bawić. Jak mówi Dominika, te działania wspiera bardzo opiekunka młodych liderów,
polonistka, pani Krystyna Teresiak. Magda ocenia,
że najlepiej jak dotąd wyszły im konkursy i piknik,
który towarzyszył dniu otwartych drzwi w szkole.
Młode działaczki podkreślają, że uczniowie chętnie włączają się w akcje charytatywne, takie jak „Pomocna paczka” czy zbiórki pieniędzy na rzecz koleżanek i kolegów, których sytuacja rodzinna nie pozwala np. na wyjazd na szkolną wycieczkę. Magda
i Dominika cały czas uczą odpowiedzialności młodszych uczniów, tak aby w przyszłości mogli stać się
ich świadomymi następcami. ■ (KG)
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Aktywny Koszalin

„Berek”
z nagrodami
Wiadomo nie od dziś, że Koszalin jest stolicą debiutujących filmowców. Młode osoby z naszego miasta, które myślą o pracy w branży filmowej skorzystały z pomysłu CK105
i wzięły udział w warsztatach filmowych, które odbyły się w lutym tego
roku. Uczestnicy poznawali od podstaw powstawanie filmu, od procesu tworzenia pomysłu, poprzez pisanie scenariusza, warsztat reżyserski, zdjęciowy, aktorski aż po montaż.
Efektem ich pracy jest etiuda „Berek”,
która otrzymała Grand Prix podczas

31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Dozwolone do 21 / Up to 21”, który odbył się w Warszawie. Oprócz tego praca młodych artystów otrzymała
wyróżnienie podczas 10. Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Amatorskich "Ogień w głowie" oraz wyróżnienie honorowe w konkursie kina niezależnego
podczas 7. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu. W grudniu film zostanie
pokazany na Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Berlinie. Nad „Berkiem”, którego producentem jest Paweł
Strojek, dyrektor CK105, pracowało kilkanaście młodych osób, z których część od pewnego czasu myśli
o tym, żeby studiować w szkołach związanych z filmem. Dla wszystkich pochlebne oceny ich zespołowej pracy są dużym i oczywiście przyjemnym zaskoczeniem. Wszystko było możliwe dzięki temu, że
cała grupa szybko złapała kontakt i że bardzo dużo
pomogli im profesjonaliści, na czele z reżyserem,
Maciejem Sterło – Orlickim. Praca zaczęła się od
oceny przygotowanego dla potrzeb warsztatów scenariusza. Młodzi wyrazili swoje własne zdanie i po
krótkim czasie z pierwotnego tekstu zostały tylko
imiona bohaterów. Jak mówią uczestnicy warsztatów, zależało im na tekście, który będzie lekki i zabawny, ale nie pozbawiony drugiego dna dla bardziej
wymagających widzów. Powstała niespełna 10 minutowa opowieść o dwójce młodych ludzi (w te role
wcielili się Karolina Czarnecka i Bartłomiej Kotschodoff), którzy dzięki temu iż na plaży nie pojawili się ich znajomi, mogli ze sobą poważnie porozmawiać. Autorzy podkreślają, jak ważna jest dla nich
skuteczna komunikacja, która w dobie facebooka
często jest własną parodią. Początkowo pracowano zespołowo, ale kiedy przeniesiono się na plan filmowy, każdy miał do wykonania swoją część zadań,
a tych w czasie kręcenia jest bardzo dużo. Podział
obowiązków wynikał z zainteresowań młodych filmowców, jednych interesowała reżyseria, innych
operatorka, aktorstwo czy pisanie scenariusza. Jaka
będzie przyszłość Karoliny Łatowskiej, Pauliny
Modły, Hanny Kowalskiej, Wiktora Kramskiego
i pozostałych dziesięciorga warsztatowiczów, zapewne niedługo się okaże. Już w listopadzie kolejna
szansa dla tych, którzy myślą o pracy w filmie. Ruszają Pomorskie Warsztaty Filmowe "Młodzi i Film”.
CK105 zaprasza! ■ (KG)

fot.: Adam Kaźmierski

Pozarządowy Koszalin

Nocna Ściema - zwycięzcą

Koszaliński
Lider
NGO 2014
Znamy już wyniki konkursu Koszaliński Lider NGO 2014
mającego na celu wyróżnienie
najlepszej inicjatywy realizowanej przez koszalińską organizację pozarządową. Kapituła
konkursu przyznała trzy różnorzędne wyróżnienia oraz wyłoniła zwycięzcę. Organizatorem
konkursu jest Urząd Miasta
w Koszalinie. Obok przedstawiamy najlepsze pozarządowe
inicjatywy minionego roku.

Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu Koszaliński Lider
NGO 2014 zostało stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat
„SFX” za inicjatywę Nocna Ściema. Nocna Ściema jest biegiem na
dystansie maratonu (42.195 km)
oraz półmaratonu (21.097 km).
Bieg odbywa się w nocy, gdy czas
letni ustępuje czasowi zimowemu.
Ten zabieg daje niepowtarzalną
okazję do osiągnięcia nieprawdopodobnych rezultatów, co byłoby niemożliwe w jakimkolwiek
innym momencie. Nocna Ściema
jest największym pod względem
frekwencyjnym biegiem w okolicach Koszalina, przyciągającym
także osoby spoza naszego miasta
i kraju. W ubiegłorocznej imprezie uczestniczyło 640 osób. Nocna
Ściema przez ciekawy i innowacyjny pomysł stała się wizytówką
naszego miasta. Informacje o koszalińskim biegu znalazły uznanie w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Do przygotowania

tego wydarzenia włączono licznych partnerów z różnych środowisk – samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu. Nocna Ściema to nie tylko branżowe
wydarzenie sportowe. To także promocja idei wolontariatu
oraz działalności charytatywnej.
Organizator po każdym biegu
wspiera finansowo inne organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie
wykazało się niezwykłą sprawnością w pozyskiwaniu różnych
źródeł finansowania swojego pomysłu, a także profesjonalizmem
w prowadzeniu działań promocyjnych. Nocna Ściema to wydarzenie organizowane przez koszalińską organizację pozarządową, które przyjęło się w innych
miejscach w Polsce. Gratulujemy
wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywę oraz Michałowi Bielińskiemu, prezesowi stowarzyszenia Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”.

Pozarządowy Koszalin
fot.: Agata Szewczyk
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Aktywizacja mieszkańców Koszalina do
działań wolontarystycznych
Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu
zarządza kwestiami związanymi z wolontariatem w naszym
mieście. Pozyskuje, kształci
i wspiera wolontariuszy, a także koordynuje i promuje ich
pracę. Do Centrum mogą się
zgłosić osoby i instytucje potrzebujące wsparcia wolontariuszy, a także osoby chcące
poświęcić swój czas na pomoc
innym. Działania stowarzyszenia to także akcje wolontarystyczne na terenie naszego miasta, w których uczestniczyło w minionym roku 900
wolontariuszy.

Regionalny
Kongres Kobiet
w Koszalinie
Kongres Kobiet jest organizowany przez Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA KOBIET. To
pierwsza w naszym mieście inicjatywa o dużej skali skierowana do kobiet. Celem konferencji
jest wzmocnienie roli koszalinianek w życiu społecznym. Podczas
konferencji odbywają się liczne
panele, debaty, warsztaty, szkolenia i porady specjalistów. Wydarzenie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców – w pierwszym kongresie uczestniczyło aż
200 osób. Doceniamy wkład stowarzyszenia we wdrażaniu w Koszalinie ogólnopolskiej idei Kongresu i dyskursu na temat równych praw kobiet i mężczyzn.

I Konferencja
Psychiatryczna
oraz tzw. tydzień
pokonferencyjny
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Przyjaciół „Przystań” było
jednym z organizatorów pierwszej w Koszalinie konferencji
poświęconej tematowi psychiatrii. Działanie zrealizowano razem z Politechniką Koszalińską, Fundacją na Rzecz Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” przy Szpitalu
Psychiatrycznym w Koszalinie
i Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”. Partnerzy wspólnie zorganizowali konferencję i tydzień
pokonferencyjny. Koszalin stał
się ważnym rozpoznawalnym
ośrodkiem w branży psychiatrii.

ISSN 2299-9221

LISTOPAD 2014 (NR 21)

8-9.11 – Generacja w CK105 i Kreślarni
15.11 – The Dumplings w Clubie 105 i Bukartyk w Kawałku Podłogi
21.11 – Wernisaż „Fali” w CK105
22.11 – Groniec śpiewa Osiecką w CK105
23.11 – „Reflektor” i Hanna Śleszyńska w BTD
29.11 – Jubileusz „Dialogu”. Szymon Zychowicz w Domku Kata

