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Znajdziecie nas również w tygodniku

Zbigniew: Od pewnego czasu luty kojarzy się z Walentynkami. My
mamy ich za sobą już 73. Wiadomo, że im człowiek starszy, tym czas
szybciej biegnie i nie wiadomo kiedy z moją Anią przeżyliśmy tyle lat. Za
nami kamienne gody a za dwa lata, mam nadzieję brylantowe. Mogę powiedzieć, że połączyła nas prawdziwa miłość i trwa do dzisiaj. Pierwszy
raz spotkaliśmy się w 1943 roku w Drohobyczu koło Lwowa, gdzie kiedyś
mieszkaliśmy. Gdy tylko ją zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to właśnie jej oddam swoje serce. Pobraliśmy się w styczniu 1945 roku.
Anna: Gdy szłam z siostrą w niedzielę do kościoła podszedł do nas
taki chłopak z czerwoną różą i powiedział: różę dam twojej koleżance,
a tobie dam siebie.
Zbigniew: Do Koszalina przyjechaliśmy latem 1946 roku i ja od razu
zacząłem pracować w administracji sądowej, a moja żona w sklepie. Wychowaliśmy trójkę dzieci. Teraz jesteśmy już pradziadkami, mamy czworo wnuków i czworo prawnuków.
Anna: Naszą receptą na zgodne życie jest rozmowa. Zawsze trzeba ze
sobą jak najwięcej rozmawiać i gdy trzeba – iść na ustępstwa. Jak się człowiek tego nauczy to już później wystarczy tylko miłość i zaufanie dla drugiej osoby.

„Nasze Miasto”

Anna i Zbigniew Grońscy
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Swing Soyki
i Karolaka
Obaj panowie, to prawdziwe jazzowe instytucje, każdy z nich ma na koncie wiele projektów, płyt
i koncertów. Ten na który Państwa zapraszamy, przeniesie nas do czasów, w których to samo „Hallelujah,
I just love her so” śpiewał Ray Charles, „Don’t get around much anymore” Nat King Cole, a „Come Sunday” Mahalia Jackson. Poczujemy energię, która towarzyszyła złotym latom swingu. Wojciech Karolak:
„Ta muzyka już z górą 40 lat nie istnieje ani w eterze,
ani tym bardziej w klubach tanecznych czy na scenach koncertowych, ale kiedy zaprezentowałem nasze nagrania młodym ludziom, którzy nigdy przedtem nie zetknęli się z tą muzyką, na ich twarzach pojawił się uśmiech, a także coś w rodzaju zaskoczenia.
Wychodzi na to, że ta muzyka wciąż wprowadza słuchacza w dobry nastrój.”

„Swing Communication” jest spotkaniem czempionów jazzowej i rythm’n’bluesowej sceny muzycznej w Polsce: Stanisława Soyki i Tria Wojciecha Karolaka w składzie: Wojciech Karolak – organy hammonda, Arek Skolik – perkusja i Tomasz Grzegorski
– saksofon, w koncercie największych przebojów tego
gatunku. Projekt kontynuuje wątek rozpoczęty nagraną w 2015 roku przez Stanisława Soykę oraz Roger
Berg Big Band płytą „Swing Revisited”.
Koncert odbywa się w ramach cyklu Mamo!
Tato! Wychodzimy! To propozycja dla rodzin, które
chcą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, ale
nie mają z kim zostawić swoich pociech. Wychodząc
temu na przeciw, zapraszamy serdecznie rodziców na
koncert do sali widowiskowej, a dzieci w tym samym
czasie – w sali obok (Club105) – na warsztaty.
Liczba miejsc na zajęcia dla dzieci jest ograniczona, rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 94 347 57 22 lub telefonicznie na adres: marta.
grzegorczyk@ck105.koszalin.pl ■ (RC)
23 lutego, godz. 19:00, Soyka & Karolak Trio: Swing
Communication. Największe jazzowe hity w wykonaniu prawdziwych wirtuozów. Bilety: 65 zł, do
nabycia w CK105, na www.ck105.koszalin.pl oraz
na www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa 105.

fot.: Materiały promocyjne
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Koszalińskie
Orły 2017
Tradycyjnie już na początku
roku, podczas noworocznego spotkania w koszalińskiej Filharmonii, prezydent Koszalina wręczył
nagrody najbardziej wyróżniającym się firmom i organizacjom.
W dziedzinie: gospodarka
nagroda trafiła do MPS International Sp z o.o. za silną pozycję na
rynku krajowym i zagranicznym
oraz 25-lecie działalności i stały
rozwój.
Firma produkuje opakowania, ale także kosmetyki dla globalnych potentatów, np. Avon,
L'Oreal i Marks&Spencer. Potwierdzeniem jej profesjonalizmu
są różne certyfikaty i nagrody, ale
przede wszystkim zaufanie wielu firm ze Skandynawii, Wielkiej
Brytanii, krajów Beneluxu oraz
Polski. Obecnie w firmie pracuje
ok. 300 osób.
W dziedzinie: innowacja wyróżniono TEDx Koszalin za twórczą iskrę w mieście, energię i zapał
sięgania po niemożliwe.
Nagroda dla TEDx Koszalin
pokazuje, że siłą Koszalina są ludzie, którzy tu mieszkają. Zamiast
jak mantrę powtarzać, że tu się nic
nie dzieje, wymyślili sobie, że zrobią w Koszalinie TEDx. Organiza-

fot.: I. Rogowska
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torom, czyli Stowarzyszeniu Spark, wystarczyło determinacji, by zdobyć
od amerykańskiego organizatora licencję i zgodę na organizację koszalińskiej wersji imprezy. Za nami już dwie edycje spotkania i na pewno będą
następne.
W dziedzinie: edukacja i oświata orzeł trafił do Obserwatorium
Astronomicznego, funkcjonującego przy Pałacu Młodzieży w Koszalinie, za popularyzowanie wiedzy astronomicznej. Obserwatorium powstało w ramach realizacji jednego ze zwycięskich projektów Budżetu
Obywatelskiego na rok 2015. Swoje funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2016 r. i od tego momentu prowadzi stałą działalność edukacyjną realizując lekcje astronomii dla grup szkolnych, pokazy nieba i ciekawych
obiektów astronomicznych, otwarte sobotnie wykłady z astronomii oraz
zajęcia Kół Astronomicznych młodzieży z I LO oraz dzieci z grup twórczych Pałacu Młodzieży.
W dziedzinie: sport nagrodzono Klub Sportowy Gwardia Koszalin za skuteczne kultywowanie 70-letniej tradycji klubu sportowego, niezłomność i nieustającą miłość do piłki nożnej. Po 23 latach K.S. „Gwardia” Koszalin powrócił do swych chwalebnych tradycji i awansował do II
Ligi Centralnej Polskiego Związku Piłki Nożnej rundy jesiennej w sezonie 2017/2018 piłki nożnej mężczyzn.
W dziedzinie: społeczna odpowiedzialność orzeł trafił do Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu za niesienie otuchy
i nadziei, dzielenie się pasją bezinteresownego pomagania oraz skuteczne
promowanie idei wolontariatu. O centrum piszemy na stronie 23.
Podczas spotkania zaprezentowano nowe logo i nową markę naszego
miasta: Koszalin Centrum Pomorza.
Spotkanie uświetnił koncert coraz popularniejszej w Polsce koszalinianki Darii Zawiałow. ■ (KG)
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Dziecięcy Festiwal
po raz trzeci!
Pod koniec marca kolejny raz świętować będą
dzieci. Centrum Kultury 105 zaprasza na Dziecięcy
Festiwal Sztuki Filmowej (DFSF). Już dzisiaj zapraszamy wszystkie maluchy do filmowej – ale nie tylko
– podróży z twórczością szwedzkiej autorki literatury
dziecięcej Astrid Lindgren. Głównym filarem imprezy jest promocja sztuki filmowej wśród widzów najmłodszych, w wieku szkolno – przedszkolnym. DFSF
to szereg ciekawych projekcji filmowych oraz wydarzeń związanych ze sztuką filmową, w których udział
wezmą dzieci w charakterze gości. Nie bez znaczenia
jest również data festiwalu: 21-22 marca. Dzieci powitają wiosnę w niekonwencjonalny sposób. Kolorowy
korowód przejdzie główną ulicą Koszalina, a poprowadzi go postać Pippi na koniu po to, aby w kinie Kryterium wziąć udział w wydarzeniach festiwalowych.
Wśród nich będą m.in.: pokazy filmowe, czytanie na
żywo fragmentów powieści Astrid Lindgren oraz spotkanie z aktorką Edytą Jungowską, konkursy Szczęśliwy Fotel, wystawa interaktywna, spektakl teatralny „Pippi Pończoszanka”, zajęcia plastyczne, casting
dziecięcych talentów, a na zakończenie koncert zespołu Studio Accantus oraz tort dla wszystkich uczestników. Każde dziecko uczestniczące w seansach otrzyma pakiet festiwalowy z gadżetami.
Do udziału w Festiwalu zapraszamy wszystkie
przedszkola i szkoły, które prowadzą zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat.

▴ Laura Czerniak

▴ Matylda Zboińska

Ponieważ dobrze jest jeśli o imprezie mówi się
dużo, najlepiej wiele tygodni przed jej rozpoczęciem,
CK105 jesienią zaprosiło dzieci do udziału w konkursie plastycznym na stworzenie projektu lalki Pippi Pończoszanki. Prace można było składać do końca
ubiegłego roku. Konkurs miał formułę ogólnopolską,
technika wykonania prac była dowolna. Do udziału
w konkursie zgłoszono aż 198 prac z całej Polski. Komisja oceniająca prace nagrodziła 4 prace (3 z Koszalina, 1 nadesłana z Solca Kujawskiego). Posłużą one do
stworzenia maskotki, którą wykona Fabryka Zabawek
Pluszowych Kolor Plusz. W związku z tak ogromnym
zainteresowaniem, komisja postanowiła wyróżnić 23
prace. Wszystkie znajdą się na wystawie, która będzie
częścią wydarzeń kulturalnych, odbywających się
w ramach festiwalu. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną przyznane podczas 3. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie 22 marca. ■ (KG)
Mamy kolejny konkurs dla dzieci!
Wymyślcie nazwę naszego Festiwalu: „Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej w Koszalinie ...”. Swoją propozycję należy napisać na kartce i umieścić w urnie,
która stoi przy wejściu do kina, lub wysłać ją na adres: kryterium@ck105.koszalin.pl. Jedna osoba
może zgłosić 3 propozycje. Ważne aby nazwa składała się maksymalnie z 3 słów. Każda praca musi
być podpisana i zawierać numer telefonu autora. Na
zgłoszenia czekamy aż do 17 marca. Regulamin dostępny na stronnie www.ck105.koszalin.pl.

▴ Bartłomiej Karasiński

▴ Filip Kaczmarek

fot.: K. Przyboś

fot.: Muzeum

• Zabytek Miesiąca

fot.: Materiały promocyjne PM
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• Wystawa „Miejsca zgubione w czasie”
Karoliny Przyboś w Pałacu Młodzieży

• Wystawa pracowni „Batiku”
w Pałacu Młodzieży

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,
ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.02
Zabytek Miesiąca. Kolia z No-

wego Łowicza wykonana z 32
paciorków z różnokolorowego
szkła. Muzeum w Koszalinie;

— Od 5.02 do 2.03
Wystawa w 550. rocznicę
śmierci Johannesa Gutenberga pt.: „Kto naprawdę wynalazł druk?”. Wstęp wolny. Gale-

ria Region KBP, pl. Polonii 1;

— Od 15.02
„Miejsca zgubione w czasie”
– autorska wystawa fotografii Karoliny Przyboś. Autor-

ka tworzy bardzo specyficzny,
elegancki i subtelny fotograficzny dziennik podróży
po Europie. Galeria Fotografii
Pałacu Młodzieży;
— Do 28.02
Wystawa pracowni „Batiku”. Prace wychowanków PM

w pracowni B. Piwar-Borowskiej. Galeria Hol, Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Do 18.03
Między Dymem a Rzeczywistością. Wystawa fotogra-

fii T. Juszkiewicza. Muzeum
w Koszalinie, Galeria
Antresola, ul. Młyńska;

— Do 23.03
Drogi do Niepodległości 2.0.
Czyn i Pamięć. Na wystawie

zostaną przedstawione mało
znane materiały i źródła historyczne dotyczące m.in. rosyjskiej administracji wojskowej
po upadku powstania. Wystawa zorganizowana w oparciu
o kolekcję niepodległościową
dra Wojciecha Lizaka oraz przy
wsparciu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Oddział w Koszalinie.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Uwaga! 1.02-30.04.2018 oraz
01.09-31.12. 2018 Muzeum
czynne od środy do niedzieli w godz. 10:00-16:00. W poniedziałki i wtorki Muzeum
nieczynne. 1.05-30.08.2018
czynne codziennie w godz.
10:00-18:00. 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 uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł, lekcja muzealna
poza siedzibą muzeum – 50 zł
(plus koszty dojazdu i delegowania pracownika). W środy
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, ulgo-

• Między Dymem a Rzeczywistością w Muzeum

• I Turniej Szachowy „Grand Prix Pałacu
Młodzieży 2018” w PM

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne PM
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fot.: Muzeum
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• Iwona Socha w Filharmonii

2 Piątek
wy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 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;

— 10:00
„Balladyna” – Duża Scena,

— Filharmonia Koszalińska:

— 16:30
I Turniej Szachowy „Grand
Prix Pałacu Młodzieży 2018”.

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: 29 zł
– ulgowy, 34 zł – normalny.
Szminka Movie – 10 zł;

reż. K. Galos. Mamy karnawał,
widzimy ludzi w kostiumach
i maskach. Jesteśmy w świecie
magii i wiary. Właśnie jedna
z Bogiń udzielająca łask wiernym zakochała się w dorodnym, pełnym energii chłopie.
A to jest zakazane. BTD,
pl. Teatralny 1;

Cykliczne spotkania młodych
„strategów”. Zapisy: D. Długopolski, tel. 729 172 172. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:30
Koncert karnawałowy. Przeboje operowe i operetkowe.

J. Chrenowicz – dyrygent, I. Socha – sopran, T. Kuk – tenor.
A. Zborowski – słowo wiążące, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. W programie m.in.:
G. Bizet – preludium z opery
„Carmen”, A. D. Jose „Le fleur
que tu m`avais jetee” z opery
„Carmen”, C. Gounod – aria
Julii „Je veux vivre” z opery
„Romeo i Julia”, P. Czajkowski – polonez z opery „Euge-

niusz Oniegin”, S. Moniuszko –
aria Stefana „Cisza dokoła”
z opery „Straszny dwór”,
P. Mascagni – intermezzo
z opery „Rycerskość wieśniacza”, G. Puccini – aria Kalafa
„Nessun dorma” z opery
„Turandot”. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Koncert Happysad. Zespół po-

wstał w 2001 r. w Skarżysku-Kamiennej. Od lat jest jednym
z najpopularniejszych, wyprzedających bilety na swoje koncerty. Ma już ich na koncie ponad 1000, 3 platynowe i 4 złote płyty oraz rekordy frekwencji
w kilkunastu popularnych klubach w Polsce. Teatr Variete –
Muza, ul. Morska;
— 20:00
Blues-rockowe brzmienia
z Pepper Groove. Gitara, bas,

perkusja oraz trzy charyzmatyczne damskie wokale. Skład
zespołu: wokal – I. Bobrowicz,
W. Nowakowska, K. Kodura,
gitara – S. Mokry, perkusja –
T. Wolski, bas – Ł. Król.
Gościnnie: harmonijka/klarnet – D. Pijanowski. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

• KMW: „Paddington 2” w kinie Kryterium

• Lebowski w Kawałku Podłogi

3 Sobota
— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla dorosłych. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

rodzinne. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Paddington 2”. Tym razem rezolut-

ny niedźwiadek o nienagannych
manierach i skłonności do wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Kino Kryterium;
— 17:00
„Koncert wiedeński” – Duża

Scena. Największe przeboje J. Straussa. Najpiękniejsze
arie i duety z operetek wiedeńskich. Podczas gali usłyszą
Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych.
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na
co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce
i Europie. Bilety: 80 zł.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze
w Muzeum

5 Poniedziłek
— 18:30
Koncert karnawałowy.
„Przeboje operowe i operetkowe”. J. Chrenowicz – dyrygent,

I. Socha – sopran, T. Kuk – tenor, A. Zborowski – słowo wiążące, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. W programie
m.in.: G. Bizet – preludium
z opery „Carmen”, aria Don
Jose „Le fleur que tu m`avais jetee” z opery „Carmen”, C. Gounod – aria Julii „Je veux vivre”
z opery „Romeo i Julia”, P. Czajkowski – polonez z opery „Eugeniusz Oniegin”, S. Moniuszko – aria Stefana „Cisza dokoła” z opery „Straszny dwór”.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 20:00
Lebowski – zespół, którego styl

odbiorcy określają mianem
„muzyki do nieistniejącego filmu” stanowiący mieszankę art
rocka, rocka progresywnego
oraz muzyki filmowej. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
Malik Montana #GM2L
w Koszalinie. Bilety: 30/35 zł.

Jazzburgercafe,
ul. Stawiszyńskiego;

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

dla seniorów. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

6 Wtorek
— 18:00
DKF: „Gniew”. Reż.: L. Sham-

masian, P. Shammasian, gat.:
Dramat, 91 min. Katolicka Irlandia. Malky (Orlando Bloom) to pozornie twardy facet,
który pracuje jako robotnik
przy rozbiórce starego kościoła, a czas wolny spędza w pubach. Pewnego dnia do jego
miasteczka powraca długo niewidziany i poważany przez
wszystkich ksiądz (James Smillie). Wraz z nim powracają skrywane traumy z dzieciństwa Malky'ego. Mężczyzna
zaczyna odtrącać najbliższych, zachowuje się destrukcyjnie, rani siebie, matkę i swoją dziewczynę Emmę (Janet
Montgomery), a jego gniew narasta. Samotnie spróbuje zmierzyć się z przeszłością. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: I. Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: I. Rogowska

8-9

• „Pippi Pończoszanka” w BTD

• „Nowe oblicze Greya” w kinie Kryterium

• „Mayday” w BTD

7 Środa

9 Piątek

10 Sobota

— 9:00 i 11:30
„Pippi Pończoszanka” – Duża

— Od 9.02
„Nowe oblicze Greya”. Trzecia

— 10:00
„Śpiewaj świadomie”. Warsz-

Scena, reż. W. Rogowski. 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 dziewuszka z torbą pełną złotych monet, kroczy
przez życie sama. BTD;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Harda” Elżbiety
Cherezińskiej. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;

8 Czwartek
— 12:00 i 19:00
„Balladyna” – Duża Scena, reż.

K. Galos. BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– książka „Król” Katarzyny
Ryrych. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska 12;

część ekranizacji światowego
bestselleru – trylogii autorstwa
E.L. James. Kino Kryterium;

— 18:30
Koncert karnawałowy. Niech
żyje bal. R. Kłoczko – dyrygent,

I. Połońska – śpiew, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej. Piosenki z tekstami A. Osieckiej
– m.in.: „Zielono mi”, „Niech
żyje bal”, „Na całych jeziorach
Ty”, „Wyrzeźbiłam Twoją twarz
w powietrzu”, „Byle nie o miłości”, „Ja nie chcę spać” w aranżacji L. Kołodziejskiego.
Filharmonia Koszalińska;

taty dla koszalińskich wokalistów (młodzież w wieku 12-25
lat). Prowadzący: K. Szafran.
Zapisy: tel. 94 348 05 00. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Zgłoszenia nie później niż trzy
dni przed datą spotkania,
tel. 94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum w Koszalinie;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Miś
Bamse i córka wiedźmy”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Czekamy na sygnał”

— 18:30
Koncert karnawałowy.
Niech żyje bal. R. Kłoczko –

— 20:00
Woodland Spirit oraz Płynny
Polar. Koncert promujący płytę

— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

– Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i W. Rogowski. Współprodukcja ze Stowarzyszeniem Aktorzy po godzinach. BTD, pl. Teatralny 1;

„Tribute to Anathema”. Gościnnie pojawią się M. Puszczewicz
i H. Rogoziński z zespołu
Bacteryazz. Jazzburgercafe,
ul. Stawiszyńskiego;

dyrygent, I. Połońska – śpiew,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: Piosenki
A. Osieckiej w aranżacji
L. Kołodziejskiego.
Filharmonia Koszalińska;
reż. Z. Derebecki. BTD,

— 22:00
Hatti Vatti live. Bilety: 15 zł.

Jazzburgercafe,
ul. Stawiszyńskiego;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Symphonica 2 Made in Poland w Filharmonii

• DKF: „Niemiłość” w kinie Kryterium

• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

11 Niedziela

13 Wtorek

14 Środa

— 19:00
„Mayday” – Duża Scena.

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

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

BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:00
Polska Noc Kabaretowa.

Wystąpią: Kabaret Moralnego Niepokoju, Ireneusz Krosny,
Marcin Daniec, Kabaret Nowaki, Kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski. Bilety:
70-200 zł. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

12 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla seniorów. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
— 20:15
Symphonica 2 Made
in Poland. M. Ostrowska,

E. Staniaszek, S. Lorens,
D. Ukeje, Orkiestra Filharmonii Futura. Utwory w wykonaniu Małgorzaty Ostrowskiej
(ex Lombard), Damiana Ukeje,
Ernesta Staniaszka i Sylwii Lorens z towarzyszeniem bandu
i orkiestry Filharmonii Futura.
Bilety: 89-139 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

– Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska. Bajka
jest zarówno klasyczną baśnią, której bohaterowie przeżywają rozliczne i niezwykle wciągające młodego widza
przygody, jak i – ze względu
na tematykę – bardzo współczesną przypowieścią pedagogiczną. BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:30
Wernisaż wystawy pt.:
„Henryk Bibiłło – rysunek”.

Uprawia malarstwo sztalugowe
oraz rysunek. Galeria Ratusz,
I p., Rynek Staromiejski;

— 17:00
„Walentynki na wesoło”. Zespół

słowno-muzyczny Rady Osiedla
„Śródmieście” zaprasza na koncert z udziałem: Zespół Śpiewaczy „Kanon” oraz Zespół Śpiewaczy „Karpaty”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Niemiłość”. Borys

i Żenia, wielkomiejscy zamożni czterdziestolatkowie, są małżeństwem – ale wyłącznie
na papierze... Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

– Duża Scena. BTD;

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka „Świa-

tło między oceanami” L.M.
Stedmana. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – książka „Złodziejka

książek” M. Zusaka. Wstęp wolny. KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;
— 18:00
Literomograf Grupy Literackiej KryWaj czyli walentynkowy wieczór liryczny „Zostaw
mnie jako swoją tajemnicę”.

W programie teksty: G. Fajkowskiej, D. Kowalik, L. Nowosad, E. Pietrzak, M. Pikulskiego, K. Wajdy. Kawałek Podłogi;
— 19:00
2. Koncert Muzyki Filmowej.

Największe światowe hity wykonają: J. Steczkowska, A. Piaseczny, K. Cugowski, J. Radek,
M. Szcześniak, K. Kiljański, orkiestra T. Szymusia. Całość poprowadzi G. Torbicka. Bilety:
79-249 zł. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

fot.: Muzeum

• Adam Sztaba w Filharmonii

• W Samo Południe w Muzeum

16 Piątek

17 Sobota

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” w Koszalinie
zaprasza na występ zespołów: Słowno-Muzycznego
„Śródmieście” Koszalin i Zgoda
z Wyszewa. Wstęp wolny.

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

— 18:30
Koncert karnawałowy.
„Gwiazdy polskiej estrady”.

rodzinne. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

Club105, ul. Zwycięstwa;

A. Sztaba – dyrygent, K. Wilk
– wokal, Atom String Quartet, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. W programie m.in.:
A. Sztaba: „Riffenuto”, „Nas-Troje” – suita z filmu „Od pełni do pełni”, „Leopoldinum”,
„Chopin Variations”, „Atomówka”, „Dwoje”, K. Wilk
„Ktoś na ziemi”, K. Lenczowski „Song for Mario”. Bilety:
45/50 zł. Filharmonia;
— 19:00
„Jesteśmy na wczasach,
czyli polska miłość” – Duża

Scena, reż. C. Domagała. BTD;
— 20:00
Kolaboranci. Zespół „muzyki

młodej generacji” założony jesienią 1986 w Szczecinie. Istnieje z 11 letnią przerwą do dziś.
Kawałek Podłogi;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

dla dorosłych. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

—12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty
— 12:00
W Samo Południe. Trudne
dziedzictwo. Pomorskie mu-

zea w polskiej rzeczywistości po 1945 r. Los dóbr kultury w czasie wojny zawsze budził zainteresowanie badaczy,
podobna rzecz ma się z muzealiami pomorskimi. Historyczna zmiana jaka dokonała się w dziejach Pomorza
w 1945 r. w znaczącym stopniu wpłynęła na zmianę podstaw ideowych funkcjonowania regionu (narodowych, etnicznych, kulturowych itp.).
Zmiana ta dotknęła także
muzea i muzealia, gdyż gromadzone do 1945 r. zbiory
często były w głębokiej
ideowej sprzeczności z nową
rzeczywistością polityczną regionu. Autorka kilku artyku-

• KMW: „Gnomy rozrabiają” w kinie Kryterium

łów naukowych, stypendystka
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstę wolny.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska, na wystawie
Pradzieje Pomorza;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Gnomy rozrabiają”. Gat.: Ani-

macja, 89 min. Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla
niej nowe – dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek,
w którym razem zamieszkają
wydaje się skrywać wiele tajemnic. Kino Kryterium;
— 16:00
„Nikt nie jest doskonały”

– Duża Scena, reż. P. Dąbrowski – wynajem sali. To komedia, która bawi, śmieszy i nigdy się nie starzeje. W Wielkiej
Brytanii, Australii i całej Europie tekst Simona Williamsa ?Nikt nie jest doskonały? został uznany za klasykę komedii
romantycznej. Autor wpadł na
pomysł scenariusza, po rozmowie z własną agentką, która na
wieść, że planuje napisać komedię romantyczną skonstatowała: ależ faceci nie piszą roman-

• Koncert Zeppelinians – Tribute Band
w Kawałku Podłogi

sów!. I tak na przekór tej opinii
autor stworzył postać Leona.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:30
Koncert karnawałowy.
„Gwiazdy polskiej estrady”.

A. Sztaba – dyrygent, K. Wilk –
wokal, Atom String Quartet,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: A. Sztaba:
„Riffenuto”, „Nas-Troje” – suita z filmu „Od pełni do pełni”,
„Leopoldinum”, „Chopin Variations”, K. Wilk „Ktoś na ziemi”, K. Lenczowski „Song for
Mario”. Bilety: 45/50 zł.
Filharmonia Koszalińska;
— 20:00
Koncert Zeppelinians – Tribute Band. Zeppelinians to zespół

założony w 2016 roku przez
czołowych trójmiejskich muzyków oraz „fanatyków" zespołu Led Zeppelin. W repertuarze
znajduje się 19 klasyków Zepów. Są wśród nich takie utwory jak: Good Times Bad Times,
Whole Lotta Love i wiele innych. Skład: F. Kamerath – vocal, P. Augustynowicz – guitar,
T. Nowik – bass, I. Augustynowicz – drums, M. Mantaj –
keyboards. Kawałek Podłogi;

fot.: I. Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• Teatr Magii Macieja Pola w BTD

• „Wirus Świrus..i cała reszta” w BTD

18 Niedziela

20 Wtorek

— 14:00 i 16:00
Teatr Magii Macieja Pola

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

– Duża Scena. Twórca Teatru
Magii, laureat wielu międzynarodowych festiwali sztuki iluzji.
Styl tworzonych przez niego widowisk, zachwyca publiczność
renomowanych scen całego
świata, min. Casablanki, Paryża,Wiednia, Chicago, Moskwy
czy Drezna. Jego nowoczesne,
niepowtarzalne kreacje i oryginalne aranżacje przenoszą widza w świat pełen czarów i niezwykłych tajemnic. Jest laureatem wielu międzynarodowych
festiwali sztuki iluzji, występujący na renomowanych scenach
całego świata. Jest pełnoprawnym członkiem Krajowego Klubu Iluzjonistów w Łodzi. Maciej Pol wystąpił w ponad 300
programach telewizyjnych.
BTD, pl. Teatralny 1;

19 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla seniorów. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

– Duża Scena, reż, Ż. Gruszczyńska-Ogonowska.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Happy End”.

Reż.: Michael Haneke, obsada: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu
Kassovitz, gat.: Dramat, Austria/Francja/Niemcy 2017,
107 min. Kilka dramatycznych dni z życia bogatej europejskiej rodziny, mieszkającej
w Calais. Kilka dni, podczas
których wyjdą na jaw długo
skrywane sekrety, stawiając
bohaterów w obliczu katastrofy. Kilka dni, które zakończą
się... happy endem? Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

21 Środa
— 9:00
„Wirus Świrus... i cała reszta”

– Duża Scena, reż, Ż. Gruszczyńska-Ogonowska. BTD,
pl. Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne PM
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fot.: Mat. prom. dystrybutora

12-13

• Szminka Movie: „Podatek od miłości”

• Soyka & Karolak Trio w CK105

• „Śpiewajmy o miłości z zespołem Vivere”

22 Czwartek

23 Piątek

24 Sobota

— 17:00
Promocja książki pt.:
„Demografia – społeczeństwo
– gospodarka. Atlas gmin
Pomorza Zachodniego w 1939
roku. Tom II” autorstwa
D. K. Chojeckiego, A. Gizy
i E. Włodarczyka. Wstęp wol-

— Od 23.02
„Kobiety Mafii”. Kino

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

w kinie Kryterium

ny. Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;
— 18:00
Szminka Movie: „Podatek
od miłości”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Scena Poezji „Zdrówko Pana
Dyrektora” R. Ulickiego.

Scen. i reż.: M. Ulicka, wyk.:
B. Kaczmarek, K. Ulicka-Pyda (gościnnie). Przedstawienie własne STP „Dialog”. Pełna optymizmu, a jednocześnie
odrobinę nostalgiczna i skłaniająca do refleksji nad przemijaniem opowieść pozwalająca spojrzeć na blaski i cienie aktorskiego żywota z perspektywy
zasłużonej aktorki, odchodzącej jubileusz swej pracy artystycznej. Wstęp wolny
za okazaniem „karty widza”
(do odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Koncert symfoniczny.
Mistrzowski duet. M. Caldi

– dyrygent, Ł. Długosz – flet,
A. Kielar-Długosz – flet, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: P. Mykietyn
– Koncert na 2 flety i orkiestrę, A. F. Doppler – Andante
i Rondo op. 25, J. Brahms
– II Symfonia D – dur op. 73.
Koncert pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego
wykonawstwo muzyki polskiej. Bilety: 26/31/36 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

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

— 19:00
Soyka & Karolak Trio: Swing
Communication, w ramach
cyklu Mamo! Tato! Wychodzimy! (opis str. 3). Bilety: 65 zł.

Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

w Pałacu Młodzieży

Zajęcia z grafiki komputerowej.
Dzieci od 7 do 10 lat wraz
z rodzicami. Prowadząca:
D. Hełminiak-Surdyk. Zapisy:
94 348 05 00. Pałac Młodzieży;
— 10:00
Rozkminianie Otwarte Mowy
Antycznej. Kolejne warszta-

ty z „żywej łaciny”. ROMA to
warsztaty języka łacińskiego
prowadzone metodą Hansa Řrberga. Zapisy: K. Barański tel.
698 900 903. Pałac Młodzieży;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Fernando”. 95 min. Kino Kryterium.
— 14:00
„Śpiewajmy o miłości z zespołem Vivere”. Najpiękniejsze

piosenki o miłości, wykonają
solo i w zespole wokaliści pracujący pod kierunkiem L. Charkiewicz. Pałac Młodzieży;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. BTD;

— 19:00
Mistrzostwa Polski Komików
– Ludzik czyli One Man Show
2018. W oparciu o najlepszych

komików 2017 roku selekcjo-

• Mistrzostwa Polski Komików – Ludzik

czyli One Man Show 2018 w Teatrze Variete

nowanych poprzez Mistrzostwa Polski Ludzik One Man
Show jak również Arenę Komików, Stocznia Filmowców
wraz z Teatrem Variete Muza
organizują Przegląd 12 najlepszych i najciekawszych wykonawców z grona: komików.
Każdego dnia zaprezentuje się
8 wykonawców oraz 4 Gości
Specjalnych. Ludzik będzie rejestrowany przez TVP 2. Bilety:
30/50 zł. Teatr Variete – Muza;
— 20:00
Young Stadium Club. Ma na

swoim koncie występy na wydarzeniach jak Orange Warsaw Festival, Enea Spring Break
w Poznaniu. Swoją moc pokazali występując przed zespołem
The Vamps. Kawałek Podłogi;
— 20:00
Dr Misio. Rockowa formacja

założona przez A. Jakubika.
Bilety: 35/45 zł. Dostępne: Jazzburgercafe, Exodos. Jazzburgercafe, ul. Stawiszyńskiego;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne
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• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

• DKF: „Disaster Artist” w kinie Kryterium

25 Niedziela

27 Wtorek

— 17:00
Mistrzostwa Polski Komików
– Ludzik czyli One Man Show
2018 – dzień drugi. Teatr

— 18:00
DKF: „Disaster Artist”.

w Muzeum

Variete – Muza, ul. Morska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

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

26 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla seniorów. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny „Liryczny taniec słów”
Krajowego Bractwa Literackiego z Koszalina. Poprowadzi

K. Pilecka. W programie: wiersze poetów „brackich” w opracowaniu muzycznym. Wstęp
wolny. Klubu KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

Reż.: J. Franco, gat.: biograficzny/dramat/komedia, 103
min. Film opowiada prawdziwą, tragikomiczną historię początkującego twórcy filmowego
i niesławnego wyrzutka Hollywoodu, Tommy’ego Wiseau –
artysty, który realizował swoją
pasję w co najmniej dyskusyjny
sposób. Reżyser J. Franco uczynił z niej afirmację przyjaźni,
ekspresji artystycznej i pogoni za marzeniami na przekór
przeciwnościom losu. Komediodramat „The Disaster Artist”
oparty jest na bestsellerze Grega
Sestero opisującym proces powstawania kultowego „najgorszego filmu na świecie” Tommy’ego Wiseau „The Room”.
Ta niesamowita i przezabawna
historia udowadnia, że legendą
można zostać z różnych powodów. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

* 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
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Kontakty
i rezerwacje
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
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00-16:00.
W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:0017:00. W poniedziałki Muzeum
jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi okres
wakacyjny (lipiec i sierpień)
– w tym okresie Muzeum jest
czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00-17:00.
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.
KONTAKTY I REZERWACJE
– SPORT I REKREACJA
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
Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00
Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
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
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Ralph to wokalista, tekściarz oraz kompozytor,
tworzący autorską muzykę nawiązującą stylistyką
do artystycznego popu z elementami muzyki filmowej, mocno okraszoną dźwiękami skrzypiec i fortepianu. Ralph jest absolwentem Akademii Muzycznej
w Gdańsku na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej,
studiował również na Muzycznym Uniwersytecie Codarts w Rotterdamie. Artystycznie związany także
z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, takich jak Grand
Prix międzynarodowego festiwalu Carpathia 2011 czy
głównej nagrody na Międzynarodowym Kampusie
Artystycznym Fama 2013. W 2014 roku został również nominowany do nagrody artNoble w kategorii muzyka. Dwa lata temu zadebiutował płytą „Morze”. Znajdujące się na niej utwory to spójny, bardzo
osobisty materiał, stworzony w całości przez Kaminskiego. Jego muzyka jest dojrzała, głęboka i poruszająca, głównie dzięki różnorodnemu, wymykającemu się
oczywistym klasyfikacjom wokalowi artysty. Artysta
pojawi się w Koszalinie w ramach trasy koncertowej
„Morze”, która jest wypełnioną emocjami historią.
Koncert nie będzie zwyczajnym odegraniem albumu „Morze”, ale czymś w rodzaju spektaklu z rozbudowaną dramaturgią i pojawiającymi się elementami teatralnymi.
Ralph: „Moim zadaniem jest zaczarowanie publiczności, a będzie mi w tym pomagał 7 osobowy
skład genialnych muzyków, którzy nie tylko grają, ale
również śpiewają. My Best Band In The World – to
konglomerat osobowości zebranych w jeden projekt.
Wspólnie porwiemy Was do morza uczyć i opowiemy
historię z mojego życia.

fot.: Materiały promocyjne

Ralph Kaminski
i najlepszy
zespół
na świecie

My Best Band In The World:
Aga Bigaj – fortepian / wokale ts
Paweł Izdebski – gitary / wokale
Piotr Lewańczyk – bass / wokale
Wiktoria Jakubowska – perkusja / wokale
Michał Piotrowski – perkusja / wokale
Magdalena Laskowska – skrzypce / wokale
Kasia Sylla – skrzypce / wokale
Kuba Jakubowski – wiolonczela / wokale
Koncert odbędzie się w ramach akcji 105% Mocy.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy na
rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla Dzieci
I Dorosłych. ■ (KS)
2 marca, godz. 21:00, 105% Mocy: Ralph Kaminski
& Mbbitw. Bilety: 25 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu
koncertu, dostępne w CK105 oraz na www.kupbilecik.pl. Club 105, ul. Zwycięstwa.
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Papierowa
Miłość
Mało kto wie, że historia Walentynek była krwawa, tragiczna ale również romantyczna. Wielu historyków dopatruje się ich początku w Luperkaliach,
dawnym rzymskim święcie obchodzonym 14-15 lutego. Papież Galezjusz I (zm. 496 r.) przeniósł to pogańskie święto na grunt chrześcijaństwa, a zostało ono
dedykowane św. Walentemu. Za najstarszą zachowaną walentynkę (znajduje się ona w Bibliotece Brytyjskiej) uznaje się list napisany przez Karola Orleańskiego (więzionego w londyńskim Tower) do swej żony
w 1415 roku. Jego pierwsze 2 strofy brzmią:
Je suis desja d'amour tanné
Ma tres doulce Valentinée
Można je przetłumaczyć jako „Jestem już chory
z miłości, moja bardzo delikatna Walentynko”. Niestety książę już nigdy nie zobaczył swojej ukochanej.
Na szeroką skalę zaczęto obdarowywać się walentynkowymi kartkami w XVIII wieku. Wykonywało się je ręcznie z papieru dekorowanego miłosnymi
symbolami wykonanymi z bibuły, koronki czy suszonych kwiatów. Ci mniej zdolni mogli zakupić specjalne instrukcje pokazujące jakie obrazy i słowa należy użyć. Wieszano je na kołatkach lub wsuwano pod
drzwi.

Z czasem popularność zdobywały drukowane
karty, a ich masowa produkcja nastąpiła na początku
XIX wieku w wiktoriańskiej Anglii. Wiele z tych kart
przetrwało do naszych czasów, a jedną z najpiękniejszych kolekcji może poszczycić się Muzeum Londyńskie.
Nie wszystkie jednak wiktoriańskie walentynki mówiły o pozytywnych uczuciach. Nieszczęśliwi w miłości mogli nabyć tzn. „cierpkie walentynki”
(Vinegar Valentines). Miały one obrażać ich adresata,
najczęściej wyśmiewając zawód mężczyzny lub wygląd kobiety.
Z czasem Walentynki stawały się coraz bardziej
popularne i skomercjalizowane – z czerwonymi serduszkami, czekoladkami i pluszowymi maskotkami.
W takiej formie dotarły też do Polski na początku lat
90. Obecnie część z nas chętnie bierze udział w walentynkowej gorączce, część odnosi się do święta sceptycznie.
W Muzeum w Koszalinie 14 lutego jest okazją do
zaproszenia Państwa do zakochania się w muzeum
i poznania jego zbiorów. W tym roku powrócimy do
samodzielnego wykonania kartek pocztowych, użyjemy do tego reprodukcji grafik, fotografii i kartek z kolekcji naszego muzeum. Nauczymy się również kaligrafii i wyszywania by stanowiły ozdobę naszych
upominków dla ukochanych. Przed przystąpieniem
do pracy, wprowadzimy się w nastrój XVII I XIX wieku na wystawie „Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji”.
11 lutego, godz. 11:00-15:00, Zakochaj się w Muzeum. Papierowa Miłość.

fot.: Archiwum Muzeum

Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
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Wycinanie, rysowanie, przyklejanie, pokrywanie
warstwami farb, odbijanie, te i inne czynności towarzyszą nam w artystycznej podróży przez świat grafiki warsztatowej. Mowa o technice druku, w której
możemy powielać uprzednio przygotowaną matrycę
wykorzystując papier, linoleum, płytki gipsowe. Przy
pomocy dłuta i innych narzędzi graficznych tworzymy pewnego rodzaju płaskorzeźbę o zróżnicowanej tematyce, którą w późniejszym etapie odbijamy
na płaszczyźnie. Pracownia wyposażona jest w prasę graficzną, dzięki której wykonujemy precyzyjne
odbitki. Zaletą techniki niewątpliwie jest możliwość
uzyskania większej ilości kopii z jednej wykonanej
matrycy. Najczęściej stosowanym materiałem do obróbki dłutem jest linoleum, tworzywo, w którym pracują już dzieci sześcioletnie. Na zajęciach wykorzystujemy również techniki graficzne, które nie wymagają użycia prasy graficznej oraz ostrych narzędzi. Do
takich technik zaliczyć można kalkografię, przy której tworzeniu używamy jedynie papieru, kleju i nożyczek, a w późniejszym etapie wykonania pracy również kalki kopiującej i żelazka. Moduły wycięte z papieru i przyklejone na kartkę tworzą elementy wklęsłe
i wypukłe, do których przykładamy kalkę. Po wyprasowaniu rozgrzanym żelazkiem wycięty i przyklejony wzór zostaje odbity. Kolejno uzyskujemy negatyw
przyklejonych kształtów i używamy go do wykonania
kopii naszego dzieła. Brzmi tajemniczo, w rzeczywistości wszystkie działania graficzne to eksperymentowanie i poszukiwanie ciekawych rozwiązań plastycznych.

fot.: Małgorzata Pilaszewska

Pracownia inna
niż wszystkie

Wykonujemy również prace, w których poszukujemy rozmaitych rodzajów faktur poprzez odbijanie materiałów ogólnodostępnych takich jak: folia bąbelkowa, tkaniny, tektura falista i inne… Na zajęciach
kształtujemy również umiejętności z zakresu grafomotoryki. W procesie tworzenia wykorzystujemy
przyrządy piśmiennicze, doskonaląc tym samym precyzję ruchów i koordynację wzrokowo ruchową. Jest
to dobry wstęp do nauki pisania liter i cyfr. Uczestnicy
zajęć rozwijają szereg umiejętności z zakresu komponowania opierając się na własnej wyobraźni i elementach ze świata realnego. Wzbogacają warsztat pracy,
dostrzegają sens własnych działań, weryfikują swoje
pomysły i umiejętności. Stają się wrażliwi na piękno
dzieł sztuki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Izabela Ryfun
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fot.: Archiwum KBP

Ponad 500 lat temu Johannes Gutenberg
skonstruował aparat do odlewania czcionek,
a także zbudował innowacyjną prasę drukarską.
Wynalazkiem tym Gutenberg zapoczątkował
nową erę i przyczynił się do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Dzisiaj ciężko byłoby
wyobrazić sobie życie bez książek. Książki towarzyszą ludziom w szkole, pracy, domu. Nawet Ci,
którzy nie czytają, pozostają pod wpływem innych czytających np. nauczycieli, kaznodziei czy
innych środków przekazu tj. film, radio czy telewizja, które inspirują się słowem pisanym.
Ale zanim powstała książka, jaką znamy
współcześnie, potrzeba było tysięcy lat. Zmieniały się materiały piśmiennicze, wciąż ulepszano
techniki utrwalania tekstu.
W Egipcie ok. 2400 p.n.e. do powielania wzorów zaczęto używać stempli i glinianych tabliczek. Następnie pojawił się papirus, po którym
pisano trzciną maczaną w atramencie wyrabianym z sadzy mieszanej z żywicą i wodą lub w farbie z czerwonej glinki. Jednak gdy jeden z władców wydał zakaz wywozu papirusu z Egiptu,
trzeba było szukać innego materiału piśmienniczego. I tak w II w. p.n.e. na Bliskim Wschodzie
wynaleziono pergamin, a następnie w Chinach
papier czerpany.
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Na początku
była
czcionka...
I mimo, iż pierwsze druki drzeworytnicze
i pierwsza ruchoma czcionka powstały w Chinach, to dopiero prasa drukarska Gutenberga
sprawiła, że książki stały się tańsze i trafiły do
większej liczby odbiorców.
Dawniej książka kosztowała tyle co dwie
wioski, więc nieliczni mogli pozwolić sobie na jej
kupno. Ze względu na wartość święte księgi były
mocowane łańcuchami, co miało zapobiec kradzieży.
Na dopracowanie wynalazku Gutenberg potrzebował 20 lat. W końcu po wielu latach prób
przystąpił do drukowania Biblii i odniósł sukces.
Praca nad księgą zajęła mu trzy lata.
Od czasu wynalezienia ruchomej czcionki
technologia druku znacznie się rozwinęła. Dzisiaj proces wydawania książki trwa o wiele krócej. Współcześnie w Polsce wydaje się około 40
tysięcy książek rocznie. Obecnie książka jest
ogólnodostępna i każdy może sobie na nią pozwolić. Jednak mało kto wchodząc do księgarni
czy biblioteki myśli o tym, jak wiele czasu i starań wielu pokoleń ludzi pochodzących z różnych
krańców świata potrzeba było, abyśmy my mogli
korzystać z wiedzy książkowej bez ograniczeń.
Jeżeli interesuje was, jak zaczęła się historia
książki i jak zmieniała się książka na przestrzeni wieków zapraszamy od 5 lutego do Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na wystawę poświęconą Gutenbergowi pt.: „Kto naprawdę wynalazł druk?” – wstęp wolny!
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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Postać

od samego początku studiów. Cieszą się, że trafiły na
siebie, bo jak twierdzą świetnie się uzupełniają, kiedy tworzą projekty, zawsze jest ich dwa razy więcej
i daje to szanse na kreatywne dyskusje i właściwe wybory. Duety w tej branży zdarzają się rzadko. Po kilku wspólnych latach udało im się wypracować wspólny język projektowy, który teraz chcą wykorzystywać
w różnych realizacjach, nie tylko w Polsce. Ich praca
magisterska dotyczyła projektu przestrzeni publicznej w Hiszpanii. Podczas studiów odbywały praktykę w koszalińskim biurze architektonicznym HS99,
gdzie m.in. zajmowały się tworzeniem makiet takich
obiektów jak powstający budynek filharmonii w Wałbrzychu, zabudowa placu przy Zwycięstwa 109 w Koszalinie czy nowe osiedle Przylesie przy Galerii Emka,
także w Koszalinie. Teraz pracownia „Blaq” rozpoczyna swoją ekspansję i mimo, że dziewczyny nie zamierzają żegnać się z Koszalinem, to jednak swoją główną
siedzibę mają już w Toruniu. Zresztą w dobie internetu zamierzają być mobilne i zostawiać swoje niebanalne pomysły dotyczące architektury wnętrz gdzie tylko
się da. Ciekawych tego, jak wyglądają owoce ich pracy
zapraszamy na www.blaq.pl. ■ (KG)

fot.: Adam Olejniczak

Trzej bohaterowie „Ziemi obiecanej” Reymonta
nie mieli nic, czyli akurat tyle, żeby zbudować fabrykę.
Augustyna Grzybowska i Daria Achtelik od samego początku miały siebie. Mogły się nigdy nie spotkać,
ponieważ pochodzą z różnych miast, ale połączyło
je zamiłowanie do projektowania i mają to samo poczucie stylu. Trafiły na Politechnikę Koszalińską, na
Wzornictwo Przemysłowe i szybko okazało się, że stanowią świetny tandem, który powołał do życia markę „Blaq”. Pomysłowe i pracowite dziewczyny mają
za sobą pierwsze sukcesy i na pewno będzie o nich
jeszcze słychać. Pierwszym poważnym wyzwaniem
był udział razem z kilkuset innymi młodymi osobami z całego świata w konkursie o tajemniczo brzmiącej nazwie „Trawertyn Design”. Trawertyn to kamień,
a dokładnie porowata skała osadowa składająca się
głównie z kalcytu i aragonitu, używany m.in. w architekturze. Kiedy podjęły decyzję o starcie w konkursie,
poprosiły o dostarczenie próbki trawertynu do domu.
Paczka była dość ciężka. Pomysłów miały kilka, więc
drogą losowania wybrały projekt, w którym wnętrze kamienia wypełniają fluorescencyjne pigmenty, pięknie błyszczące w ciemności. Pomysł Augustyny i Darii, w innowacyjny sposób łączący architekturę
i światło, zwyciężył, a nawet już został wprowadzony
do produkcji i sprzedaży. Dziewczyny mają ogromną nadzieję, że w przyszłości powstanie wiele realizacji z jego udziałem. Obie uważają, że aby zdobywać
doświadczenie warto brać udział w konkursach, także z mniejszą rangą niż „Trawertyn Design”. Oznacza to, że nie czekały na rozpoczęcie kariery zawodowej dopiero po zdobyciu tytułu magistra, ale zdobywały praktyczne umiejętności w swoim fachu niemal

fot.: Adam Olejniczak

Dziewczyny
in Blaq

fot.: Nina Dąblewska

Aktywny Koszalin

Zostań
wolontariuszem!
Siedem lat temu grupa energicznych koszalinianek postanowiła
stworzyć w naszym mieście Centrum Wolontariatu (CW), czyli miejsce
gdzie osoby chętne do niesienia pomocy, znajdą tych, którzy tej pomocy potrzebują. Zewsząd docierały do nich sygnały, że brakuje w Koszalinie instytucji koordynującej działania, niosące pomoc potrzebującym.
Pomysł dość szybko okazał się trafiony, tylko dzięki szkołom, można było
liczyć na ponad 500 osób. Niemal od samego początku, ci nowi wolontariusze są szkoleni. Centrum organizuje rocznie kilkanaście takich szkoleń, gdzie chętni dowiadują się o swoich prawach i obowiązkach.
Jak mówi Zofia Hafke, prezes CW, wolontariat jest pojęciem szerokim i niemal każdy, kto chce pomagać, może znaleźć coś dla siebie. Często są to rzeczy proste, wystarczy wyjść z psem, przynieść zakupy, albo po
prostu porozmawiać i wywołać uśmiech.
– Cały czas podnosimy naszą skuteczność i mamy sporo powodów do
satysfakcji – mówi pani Zofia – jednak trudno nie zauważyć, że ciągle dość
powszechne jest podejście – tylko głupi pracuję za darmo. My staramy się,
żeby nasz wolontariat był barwny, uśmiechnięty, energiczny i składający
się z fantastycznych ludzi, którzy wiedzą o korzyściach jakie im przynosi.
– Cały czas pracujemy także nad tym, żeby wolontariat stał się modny
– dodaje Sylwia Langner-Głuszek, członek zarządu. – Chcemy mieć markę na rynku koszalińskim, być rozpoznawalni i żeby nasze logo kojarzyło
się z pomaganiem. Dotąd pracowaliśmy na rzecz innych organizacji, teraz
czas na wypromowanie naszego Centrum.

Wszystko zaczęło się od zawiązywania szkolnych klubów
wolontariatu, potem były wyjścia na miasto i zachęcanie mieszkańców do stania się wolontariuszami. Następnie zorganizowano
Dzień i Marsz Życzliwości (ostatni
odbył się odpowiednio 21 i 25 listopada, po raz pierwszy we współpracy z Oddziałem Greenpeace),
Koszalińską Kopertę Życia (działanie na rzecz seniorów – informacje o chorobach, lekarstwach,
kontakcie z bliskimi, wydrukowano ich ponad 3 tysiące), wieczorki z grami planszowymi, galę
wolontariatu czyli podziękowania dla najlepszych. Dla nich też
raz w roku organizowany jest wyjazd do ciekawych miejsc. Warto wiedzieć, że wszystkie zbiórki
(na rzecz Hospicjum, dla Banku
Żywności, na cmentarzu, zbiórka
karmy dla zwierząt) odbywają się
z udziałem wolontariuszy z CW.
Ostatnim osiągnięciem Centrum
jest nagroda Koszalińskiego Orła
przyznana przez Prezydenta Miasta w dziedzinie społecznej odpowiedzialności.
Oprócz pań Zofii i Sylwii,
trzon centrum stanowią: Wanda Włodarczyk, Renata Tkaczyk Kamila Waszkiewicz,
Nina Dąblewska i Kamil Paćkowski. ■ (KG)
Kontakt: czwartki 12:00-14:00,
ul. Piłsudskiego 80, I piętro
tel. 666 199 972
www.facebook.com/centrumwolontariatukoszalin
http://wolontariat-koszalin.pl/aktualnosci
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Sport

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 3.02
Energa AZS Koszalin
– Piotrcovia Piotrków Tryb;
— 10.02
Ruch Chorzów
– Energa AZS Koszalin,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 14.02
Energa AZS Koszalin
– KPR Jelenia Góra,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 17.02
MKS Lublin
– Energa AZS Koszalin;
— 24.02
Energa AZS Koszalin
– UKS PCM Kościerzyna,

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

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 3.02
GKS Żukowo
– Gwardia Koszalin;
— 10.02
Gwardia Koszalin
– Nielba Wągrowiec,

bilety: 5 zł,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 17.02
Pomezania Malbork
– Gwardia Koszalin;

Na łyżwy
– po zdrowie
i rozrywkę zimą
Łyżwy są najlepszym wyborem, jeśli myślimy o rozpoczęciu ciekawej
aktywności fizycznej zimą. Pozwalają świetnie się bawić, czy to w pojedynkę, czy całą rodziną. Fantastycznie spalają kalorie bez poczucia wielkiego wysiłku. Uelastyczniają całe ciało i wyrabiają kondycję. A wszystko
to przy maksimum świetnej zabawy, absolutnie bez wrażenia podejmowania ciężkiego wysiłku.
Jazda na łyżwach wzmacnia mięśnie brzucha, nóg i pośladków, w godzinę na lodowisku można spalić nawet kilkaset kalorii. Jeżdżąc na łyżwach, nauczysz się koordynacji ruchów i poprawisz odporność.
W Koszalinie nie ma problemu z miejscem do „pośmigania” na łyżwach przez cały sezon zimowy na terenach przylegających do Hali Gwardii czynne jest sztuczne, zadaszone lodowisko „Alaska”. Lodowisko wyposażone jest w wypożyczalnię łyżew, a także szkółkę łyżwiarską. Jednak
najtaniej będzie zaopatrzyć się we własny sprzęt.
Wybór odpowiedniego modelu jest ważnym zagadnieniem.
AZS Koszalin
Jakie zatem łyżwy wybrać, gdy
— koszykówka
dopiero zaczynamy naszą przygodę na lodowisku? Do lamusa
— 3.02
możemy włożyć mit o tym, że łaTrefl Sopot
twiej jeździć na łyżwach figuro– AZS Koszalin,
wych. Najlepszym wyborem dla
bilety: normalne:
początkujących będą tak zwa30 zł, 20 zł, 15 zł
ne hokejówki. Pozwalają one łai ulgowe: 20 zł, 15 zł, 10 zł,
twiej opanować jazdę na łyżHala Widowiskowo-Sportowach i utrzymać się na nich. Płowa, ul. Śniadeckich;
za w tym przypadku jest krótsza
— 10.02
i węższa, co ułatwia utrzymanie
AZS Koszalin
się na lodzie. Łyżwy hokejowe nie
– Stelmet Zielona Góra;
mają również ząbków na końcach
płóz, co jest ułatwieniem. Często
Gwardia Koszalin
początkującym łyżwiarzom zda— piłka nożna
rza się o nie potykać. Dobierając
łyżwy dla siebie należy je założyć
Przerwa w rozgrywkach;
i wybrać odpowiadający sobie rozmiar. Zawsze należy mieć na uwaBałtyk Koszalin
dze rozmiar uwzględniający gru— piłka nożna
bą skarpetę zakładaną do jazdy na
łyżwach. ■ (RB)
Przerwa w rozgrywkach.

fot.: Mat. prom. BTD
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