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Jak każdej mamie, także mnie bardzo zależy na rozwoju mojego dziecka. Jestem wdzięczna moim rodzicom za to, że posyłali mnie na przeróżne zajęcia muzyczno – wokalne, dzięki temu mogłam się rozwijać od wczesnych lat, kształcić, nabierać doświadczenia i dzięki temu
jestem teraz tym kim jestem. Dziecko same nie trafi do
teatru, kina, czy na koncert. Dlatego mocno zachęcam
wszystkich rodziców i opiekunów, aby przyprowadzili swoje pociechy na Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej!
Będzie mnóstwo kulturalnych atrakcji, m.in. zaśpiewamy dla Was piosenki z Akademii Pana Kleksa :) Wrażenia bedą na pewno niezapomniane. Może i Wasze dzieci zainspirują się sztuką i zaowocuje to czymś pięknym.
A na pewno spędzą ciekawie czas.
Zapraszamy :)))

Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Barbara Kurdej-Szatan
21 marca, godz. 17:00, koncert oraz spotkanie
z gwiazdą Festiwalu – Barbarą Kurdej-Szatan, która
wystąpi z Rafałem Szatanem oraz zespołem.

Dzień Kobiet

fot. Arch. J. Nogala

Z okazji
ósmego
marca

fot. P. Kuźmicki
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▴ Jurek Nogal,

wykonawca Fatamorgany,
kucharz z Pytania na śniadanie
TVP2

głos zabrali,
poza jednym,
koszalinianie
z exportu.

pieśniarz i autor

Drogie Kobiety. Rozkwitajcie jak
kwiaty. Ale nie jak kwiat paproci - jednego tylko dnia. Rozkwitajcie przez cały rok. Pamiętajcie, że jeśli
człowiek jest ciałem, to płeć jest jego
odzieniem. I choć, jak mówią Norwegowie: nie ma złej pogody, jest tylko
złe ubranie, to możecie być spokojne.
Wasze ubrania szyje najlepszy Krawiec świata!

fot. Arch. P. Jedlińskiego

Drodzy Panowie. Każdego dnia je
dopieszczajcie. Mały gest ważny jest.
Niech czują się kobiece, gdy na nie patrzycie. Niech nie boją się pewności
siebie przy Was. Bądźcie, słuchajcie,
mówcie, zauważajcie. Nie milczcie,
nie tłumcie, nie gardźcie. Drogie Panie. Na co dzień niech się Wam spełni, chociaż po części, jeśli nie w pełni.

▴ Szymon Zychowicz,

▴ Piotr Jedliński,

▴ Daniel Wojsa,

wokalista i perkusjonista
Kayah, także aktor
dubbingowy i reklamowy

Drogie Panie, jak to dobrze, że jesteście! Dzięki Wam ten świat jest piękniejszy i bardziej życzliwy. Dzięki
Wam tworzymy i zmieniamy się na
lepsze. Życzę, żebyście były szczęśliwe
i spełnione, bo wtedy wszystko wokół nas takie będzie. Kobiety, dziewczyny, dziewczynki, badźcie zawsze
uśmiechnięte :)

fot. U. Tarasiewicz

Drogie Panie, jesteście dla nas – mężczyzn – bardzo ważne. To przecież
dla Was przekraczamy granice własnych możliwości, zwyciężamy i odnosimy sukcesy. To na Wasz szacunek
i podziw pragniemy zasłużyć. To Was
uwielbiamy i kochamy ponad wszystko. To za Waszą miłość jesteśmy gotowi oddać wszystko i zrobić wszystko.
To z miłości do Kobiety został stworzony TadżMahal …

fot. Arch. D. Wojsy

prezydent Koszalina

▴ Sławek Kurkiewicz

kontrabasista jazzowy,
Marcin Wasilewski Trio

Warto pamiętać, że Międzynarodowy
Dzień Kobiet obchodzony 8 marca od
1910 roku, oprócz wyrażania szacunku
i uznania dla kobiet, jest również hołdem dla ofiar walki o równouprawnienie. Chciałbym w tym kontekście
życzyć wszystkim kobietom wytrwałości i odwagi. A mężczyznom, aby lepiej rozumieli znaczenie kobiet w historii i we współczesnym świecie.

Bardzo zapraszamy na drugą już edycję Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej. Zaczniemy od wyjątkowej
okazji do przywitania pierwszego dnia wiosny w niekonwencjonalny sposób. Po otwarciu imprezy, korowód dzieci przebranych za postaci z bajek przemaszeruje do kina. A tam: projekcje filmowe, laboratorium Pana Kleksa,
wystawa prac plastycznych, zdjęcia w fotobudce, konkursy z nagrodami. Będzie także spotkanie z naszą gwiazdą, Basią Kurdej-Szatan, która razem z Rafałem Szatanem zaśpiewa swoje wersje piosenek z Akademii Pana
Kleksa. Drugiego dnia odbędzie się casting w poszukiwaniu młodych talentów. Imprezę zakończy pokaz filmu
„Pan Kleks w Kosmosie”, a po seansie zaprosimy uczestników na pyszny tort. A to wszystko zupełnie za darmo.
Czy wystarczy argumentów? To świetnie, widzimy się w CK105! – Zaprasza Monika Modła, dyrektor festiwalu.
P.S. I byłoby fantastycznie, gdyby udało Wam się pobić ubiegłoroczną frekwencję 6720 osób :)
W PROGRAMIE POKAZY FILMÓW ANIMOWANYCH:

21 marca
Godz. 10:30 – „Akademia Pana Kleksa: Przygoda Księcia Mateusza” cz. 1

Adaś Niezgódka w magiczny sposób trafia do bajkowego świata Pana Kleksa, bohatera książeczki Jana Brzechwy. Pan Kleks jest nauczycielem i czarodziejem w jednej osobie,
więc na jego lekcjach nie sposób się nudzić. Zwłaszcza, gdy są to lekcje kleksografii. Adaś
poznaje nie tylko uroki zaczarowanej krainy, ale także jej mroczne tajemnice.

Godz. 12:00 – „Hokus-Pokus, Albercie Albertsonie”

Siedmioletni Albert próbuje przekonać ojca do zakupu psa. Pomagają mu w tym wyimaginowany przyjaciel i znajomy magik.

Godz. 13:30 – „Akademia Pana Kleksa:
Tajemnica Golana Filipa” cz. 2

22 marca
Godz. 9:00 – „Wielka wyprawa Molly”

To pierwszy pełnometrażowy film o przygodach rodziny państwa
Potworów – Mamy, Taty i małej Molly, i jej przyjaciela, Edisona –
bohaterach animowanego serialu o tym samym tytule.

Godz. 11:00
– „Podróże Pana Kleksa: Wysłannicy z Bajdocji”

Ambroży Kleks zostaje poproszony przez króla Bajdocji
o zdobycie atramentu, bez którego nie odbędzie się Festiwal Bajek.

Godz. 16:30
– „Pan Kleks w Kosmosie: Porwanie Agnieszki”

Dzieci z domu dziecka dostają prezent, komputer, od jego dawnego wychowanka. Komputer ten opowiada dzieciom o wydarzeniach, które będą miały miejsca za 25 lat.

22 marca, godz. 18:00 – uroczyste zakończenie festiwalu, tort dla wszystkich!
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21 marca, godz. 17:00
Koncert oraz spotkanie z gwiazdą Festiwalu
– Barbarą Kurdej-Szatan, która wystąpi z Rafałem Szatanem

Barbara Kurdej-Szatan – polska aktorka teatralna i telewizyjna oraz wokalistka, prezenterka telewizyjna. Laureatka trzech Telekamer dla najlepszej aktorki.
Punktem kulminacyjnym spotkania będzie recital w wykonaniu aktorki, która
wystąpi z mężem Rafałem Szatanem. Dzieci usłyszą najlepsze piosenki z filmów
o Panu Kleksie. Koncert oraz spotkanie zakończy pierwszy dzień Festiwalu. Każdy uczestnik będzie mógł poprosić o autograf oraz zrobić sobie zdjęcie z aktorką.

Wystawa interaktywna
pn.: „Akademia Odkrywców – Tajemnice Fizyki”
21 marca, godz. 11:00-19:00
22 marca, godz. 9:00-17:00

Wystawa składać się będzie z zestawu instalacji do samodzielnego eksperymentowania i poznawania zagadnień fizycznych i technicznych, co daje szansę dzieciom
na nowatorską formę edukacji i poznawanie świata przez samodzielne doświadczenia. Wystawa ma ułatwiać zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika są integralną częścią codzienności.

Spotkanie z Teatrem „Kompania Marzeń”
21 marca, godz. 10:30, 11:30, 12:30
22 marca, godz. 9:00, 10:00, 11:00

Podczas spotkań aktorzy będą eksperymentować z dziećmi, m.in.: bawić różnymi kolorowymi odczynnikami, dzieci zobaczą zwariowane wynalazki, magiczne
sztuczki, na przykład specjalną skrzynkę do znikania człowieka, a wszystko oczywiście przy czynnym udziale animatorów. Jednym słowem zostanie pokazane nad
czym aktualnie pracuje dział badawczy Akademii Pana Kleksa.

22 marca, godz. 12:00-15:00
Casting pn.: ,, Świat Twojego Dziecka” we współpracy z TV MAX

Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz TV MAX przygotowały dla naszych małych uczestników casting do
programu, który zostanie wyemitowany w TV MAX! Zapraszamy na przesłuchania wokalistów, instrumentalistów, tancerzy, recytatorów i showmanów z przygotowanym 3-minutowym pokazem. Każda placówka może wytypować 1 uczestnika! W ramach przesłuchań każdy uczestnik będzie miał zrobione profesjonalne zdjęcie oraz
zapewniony udział w programie dokumentującym nasz casting
Dodatkowe atrakcje:
— Tort na zakończenie festiwalu
— Wystawa prac, które wzięły udział
w konkursie plastycznym nt. Pana Kleksa
— Kiermasz literatury dziecięcej
— Fotobudka
— Zajęcia plastyczne
— Nagrody w postaci „Happy seats”
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* Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie
** Materiały promocyjne dystrybutora

• Renesansowe witraże gabinetowe w Muzeum

rys.: Aleksandra Golik

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca – siekierka

• Wystawa Pracowni Malarstwa i Rysunku
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, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 28.04
„Skarby Pomorza Zachodniego. Renesansowe witraże
gabinetowe.” Wystawa

z okazji 500-lecia reformacji.
Finisaż: 28.04, godz. 10:00.
Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 1.03
Zabytek Miesiąca. Wykonana

z brązu siekierka, która znaleziona została w trakcie prac rolnych w okolicach miejscowości
Nacław. Na pierwszy rzut oka
niepozorne narzędzie stanowi
bardzo cenny ślad działalności
ludzkiej z wczesnej epoki brą-

zu (ok. 3700 lat temu!). Zabytek
ten trafił na Pomorze drogą wymiany handlowej lub został zagubiony przez osadników.
Znaleziska takich siekierek
to prawdziwa rzadkość.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 20.03
Wystawy towarzyszące
V Ogólnopolskiemu
Konkursowi Gitarowemu
„Hity Na Gitarze”. W Gale-

rii Hol oraz w Galerii 113
wystawa tzw. gitaraliów, tj.
przebogatej kolekcji periodyków, płyt i wszelkiego rodzaju motywów gitarowych Profesora Zbigniewa Dubielli.
Pałac Młodzieży;
— Do 30.03
Wystawa Pracowni Malarstwa i Rysunku „Zatrzymana w czasie wyobraźnia, otoczenie, natura” – prace wychowanków Damiana
Ziółkowskiego. Galeria Hol

Pałacu Młodzieży;

— Do 31.03
Wystawy o tematyce antydyskryminacyjnej, towarzyszące
projektowi „Żywa Biblioteka”.

Wstęp wolny. Galeria Region
KBP, pl. Polonii;

CENY BILETÓW
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
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 za wstęp). Wstęp
na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny
przed zamknięciem Muzeum;
— Bałtycki Teatr
Dramatyczny:

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

Kalendarium kulturalne

• Filharmonia Koszalińska

wy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa Filharmonii, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się
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). DKF: jednorazowy – 9 zł, karnet – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
Kino z rodziną – 5 zł.
Kryterium Movie – 10 zl;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• Koncert jazzowy w Filharmonii

• „Hity Na Gitarze”: koncert Sönke Meinena

1 Środa

3 Piątek

— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, książka Grego-

— 10:00-16:00
Wystawa gitar klasycznych
i akcesoriów gitarowych
Firmy Interton Classic z Gdyni.

ry’ego Davida Robertsa „Shantaram”. Wstęp wolny. KBP,
Filia nr 8, ul. W. Andersa;

2 Czwartek
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem pn.: „Filmowe portrety Koszalinian”. Wstęp wolny.

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Koncert jazzowy – K. Harrold

– trąbka, S. Ostrowski – saksofon tenorowy, Y. Hirano – fortepian, N. Felder – gitara elektryczna, K. Fun – gitara basowa, C. Haynes – perkusja.
Keyon Harrold to trębacz, producent muzyczny, aranżer, songwriter. Gra jazz, R&B, pop,
gospel, blues i hip-hop. Koncertował i nagrywał płyty z m.in.:
Jay-Z, Beyonce, Erykah Badu,
Lauryn Hill, Rihanna, 50cent.
Sukcesem Harrolda jest nagranie ścieżki trąbki w filmie
„Miles Ahead” o Milesie
Davisie. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

Wystawa czynna do 4.03. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 9:00-16:00
Przesłuchania konkursowe
V Ogólnopolskiego Konkursu
Gitarowego „Hity Na Gitarze”.

Wstęp wolny. Pałac Młodzieży;
— 10:00
„Świętoszek”. BTD;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Na hiszpańską nutę”
opis na str. 20). J. Smeets – dy-

rygent, Kupiński Duo: E. Jabłczyńska i D.Kurpiński – gitary,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: M. Ravel Alborada del Gracioso, J. Rodrigo
Concierto Madrigal na 2 gitary
i orkiestrę... Filharmonia;
— 19:00
„Świętoszek”, BTD;
— 19:30
Koncert gwiazdy
V Ogólnopolskiego Konkursu
Gitarowego „Hity Na Gitarze”,
niemieckiego wirtuoza gitary
Sönke Meinena. Bilety: 25 zł.

Sala widowiskowa CK105;

fot.: Materiały promocyjne

fot. Radoslaw Ragan

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Over The Under w Kawałku Podłogi

• Sonia Bohosiewicz w CK105

• Wystawa „Kobieta w twórczości

4 Sobota

5 Niedziela

6 Poniedziałek

— 9:00-16:00
Przesłuchania konkursowe
V Ogólnopolskiego Konkursu
Gitarowego „Hity Na Gitarze”.

— 10:00 i 12:00
Teatr Malucha, Mała Scena.

— 17:00
Koncert w ramach
Sceny Seniora, wystąpią:

Wstęp wolny. Pałac Młodzieży;

— 10:00-14:00
Piękno istnienia w mandali warsztaty. Zapisy: 509 729 562.

Koszt: 150 zł. AJKAN Szkolenia, ul. Zwycięstwa 42;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Kacper
i Emma na safari” (do każde-

go biletu mały popcorn 1 zł).
Kino Kryterium;

— 12:30
„Marcowe dni 1945 roku
w Koszalinie” prezentacja
historyczna W. Grobelskiego.

Wstęp wolny. Muzeum Wojsk
Obrony Przeciwlotniczej
przy ul. Wojska Polskiego 70;

— 16:00
Koncert laureatów
V Ogólnopolskiego Konkursu
Gitarowego „Hity Na Gitarze”.

Wstęp wolny. Pałac Młodzieży;
— 19:00
„Ryszard III”. BTD;
— 20:00
Cowboys From Space Tour.
Koncert – Over The Under.

Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi;

BTD, plac Teatrany 1;

— 10:00-14:00
Piękno istnienia w mandali
– warsztaty. Zapisy i informa-

cje: 509 729 562. Koszt: 150 zł.
AJKAN Szkolenia,
ul. Zwycięstwa 42, pokój 209;

— 12:00
Kino z Rodziną: „Kod M”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Koncert z okazji Dnia Kobiet:
Sonia Bohosiewicz
„10 sekretów Marilyn
Monroe” (opis na str. 18).

Sala widowiskowa CK105;
— 19:00
„Seans”, Duża Scena.

BTD, plac Teatralny 1;

— 19:00
Basia Stępniak-Wilk z zespołem w recitalu „Muzyczna
bombonierka”. Tytuł – nawią-

zuje do śpiewanej przez Basię
Stępniak-Wilk i Grzegorza
Turnaua piosenki „Bombonierka”, która od momentu pojawienia się na I miejscu listy
przebojów Trójki nie schodzi
z anten rozgłośni radiowych.
Bilety: 30 zł. Kawałek Podłogi;

i twórczość kobiet”

Zespół Śpiewaczy „Skarpianie” oraz Chór Frontowe
Drogi. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 17:30
„Kobieta w twórczości
i twórczość kobiet” (Zwią-

zek Polskich Artystów Plastyków). Wystawa zbiorowa,
interdyscyplinarna, z okazji
Dnia Kobiet, na której prezentowane będą prace artystów związanych ze środowiskiem ZPAP Okręgu Koszalin – Słupsk, m.in.: Bożeny
Giedych, Zofii Szreffel, Renaty Semrau – Łaby, Ewy Miśkiewicz – Żebrowskiej, Doroty Kęstowicz, Beaty Marii Orlikowskiej, Katarzyny
Żerdzickiej – Jasionek, Krystyny Jankowskiej, Andrzeja
Słowika, Krzysztof Ramockiego, Piotra Wasilewskiego,
Zbigniewa Murzyna, Pawła
Narkowicza, Piotra Stramskiego. Galeria Ratusz II p,
Rynek Staromiejski;

Kalendarium kulturalne

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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• DKF: „Konwój” w kinie Kryterium

• „Boeing, Boeing” w BTD

• „Strażniczka Magicznego Lasu” w BTD

7 Wtorek

8 Środa

9 Czwartek

— 9:30
„Calineczka”, Duża Scena,

— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, książka A. Kuź-

— 9:30
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, reż. M. Bor-

reż. M. Wiercioch. BTD,
plac Teatralny 1;

— 16:30
Otwarcie wystawy:
Maria i Jerzy Łapuć
„Widzenie bez granic”
oraz Stanisław Wojciechowski
„Abstrakcyjnie”. Galeria

Ratusz I p, Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Konwój”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Spotkanie autorskie
z Filipem Łobodzińskim,

autorem książki tłumaczem
laureata Nagrody Nobla –
Boba Dylana. Wstęp wolny.
Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii;
— 19:00
„Cafe sax”, Duża Scena,

reż. C. Domagała.Spektakl muzyczny, podczas którego można usłyszeć, w nowej aranżacji,
największe, najbardziej lubiane i znane każdemu piosenki
Agnieszki Osieckiej.
BTD, plac Teatralny 1;

niak „Stryjeńska. Diabli nadali”. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 9, ul. A. Struga;

— 17:30 i 20:00
„Boeing, Boeing”, Duża Scena,

wynajem sali – Impresariat Artystyczny. Boeing Boeing opowiada historię Maksa, którego
życie uczuciowe i erotyczne regulowane jest przez międzynarodowy rozkład lotów... Maks
ma aż trzy narzeczone, wszystkie są stewardesami, a każda
z nich sądzi oczywiście, że to
ona jest tą jedyną. Wystąpią:
O. Bołądź, M. Boczarska, D. Figurska, K. Wieszczek, R. Królikowski i M. Wierzbicki. Bilety:
70/90 zł. BTD, plac Teatralny 1;
— 18:00
„Z kobietą w tle”, wieczór słow-

no-muzyczny z okazji Dnia
Kobiet. Ewa Turowska z CK105
wraz ze swoimi podopiecznymi oraz poeci z Koszalińskiego
Bractwa Literackiego
K. Pilecka, L. Kamiński oraz
J. Wiśniewski. Wstęp wolny.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

chardt. Sytuacja jest tragiczna.
W Wielkim Magicznym Lesie
Północnym dochodzi do zdarzeń dziwnych, a nawet przerażających. Oto przykłady:
stary żubr odmówił robienia
zdjęć, zabrakło imion dla dzieci
pewnej powszechnie szanowanej ryby, a podgrzybek zaczął
mówi ć po łacinie... BTD;
— 17:30
Karaoke dla seniorów. Kolejne

spotkanie z piosenkami polskimi z lat 60-tych do śpiewania
na żywo na scenie. Wstęp wolny. Club105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Kwiaty dla Pań” – koncert,

w którym wystąpią: Zespół Sąsiedzi Zza Miedzy, W. Nowicki
– turysta z gitarą – w tym roku
obchodzić będzie jubileusz
„50 lat z piosenką turystyczną
na szlaku”, R. Brzeziński - z poezją śpiewaną z Krainy Łagodności. Jest niezrównany zwłaszcza w piosenkach z repertuaru
Wolnej Grupy Bukowina.
Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• „Autorskie Kino Wampiryczne”
w kinie Kryterium

10 Piątek
— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” zaprasza na
„Międzynarodowy Dzień
Kobiet”. Wystąpi zespół

„Złoty Łan” z Wiekowic.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 18:00
Wernisaż wystawy „Meandry
– Tkanina Unikatowa”
Aleksandry Gisges-Daleckiej.

Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

— 18:15
„Autorskie Kino Wampiryczne”: „Co robimy w ukryciu”.

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Koncert Operetkowo-Musicalowy, Duża Scena,Teatr Cen-

trum Kultury w Grudziądzu.
Koncert operetkowo-musicalowy zabierze nas w podróż muzyczną przez najpiękniejsze historie. BTD, plac Teatralny 1;

— 19:00
Koncert Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” (opis na str. 20),

który jest niezaprzeczalnie ambasadorem Polskiej Kultury
Narodowej, kultury przez duże
K, każdy ich koncert to wielkie wydarzenie, bez względu

• Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Filharmonii Koszalińskiej

na miejsce wydarzenia, czy to
w Polsce, czy w najdalszym zakątku świata. W programie nie
zabraknie ponadczasowych
utworów: ,,Karolinka”, ,,Ondraszek”, ,,Hej te nasze góry” oraz
tańców: ,, Taniec chustkowy”,
,,Krakowiak”, ,,Tańce górali
podhalańskich” i wielu innych.
Bilety: 110-120 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:30
Męska część grupy wokalnej
Studio Batuta Voices i Tancerki Teatru Variete Muza oraz
gościnnie tancerz Kacper
Wojcieszek i Zbigniew Łukomski (saksofon) w programie
Sex Bomb! W programie rów-

nież pokaz laserowy. Po występie do tańca gra DJ i zapraszamy na poczęstunek na szwedzkim stole. Bilety: 59 zł. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

— 20:00
„Autorskie Kino Wampiryczne”: „Pozwól mi wejść”
(opis na str. 17). Club105;
— 20:00
Urodziny Janka, koncert grupy

On-Off w klimatach rock and
blues. Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

• KMW: „Balerina” w kinie Kryterium

11 Sobota
— 10:00
Eliminacje do udziału w Małym Konkursie Recytatorskim.

Dzieci ze szkół podstawowych
i młodzież ze szkół gimnazjalnych. Zgłoszenia do 6 marca
(karta do pobrania na www.
ck105.koszalin.pl). Konkurs jest
imprezą otwartą. Warunkiem
uczestnictwa jest zgłoszenie we
właściwym terminie udziału
w eliminacjach oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru. Informacje: tel. 94 347 57
32. Domek Kata, ul. Grodzka;
— 11:00-14:00
Giełda kolekcjonerska.

Swoje zbiory prezentują kolekcjonerzy z Koszalina i pobliskich miejscowości, ale to nie
tylko wystawa, to również możliwość rozmowy z hobbystami.
Zapisy: tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Balerina” (po seansie zajecia z anima-

torkami). Kino Kryterium;

— 17:45
„Autorskie Kino Wampiryczne”: „Byzantium”
(opis na str. 17). Club105,

ul. Zwycięstwa;

• Varius Manx & Kasia Stankiewicz

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot. Materiały promocyjne

10-11

• „Dom Wschodzącego Słońca” w BTD

• DKF: „Jackie” w kinie Kryterium

12 Niedziela

14 Wtorek

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”, Duża Scena, reż. R. Ko-

— 16:00 i 19:00
QUEEN – BILETÓW BRAK!

— 9:00 i 11:30
„Mały Książę”, Duża Scena,

— 19:00
Varius Manx
& Kasia Stankiewicz (opis
na str. 20). W 2015 roku minę-

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

w Filharmonii

łakowski. Spektakl muzyczny
z przebojami lat 70 i 80 Miłość,
wiara, przyjaźń i przebaczenie. Prawdziwe zdarzenia, konkretne miejsca. Współczesność
przeplata się z histotią... BTD;

ło 25 lat, odkąd Robert Janson
wraz z braćmi Pawłem i Michałem Marciniakami postanowili utworzyć grupę muzyczną i nazwać ją Varius Manx.
Z tej okazji zespół przygotował
wyjątkową, jubileuszową trasę koncertową podsumowującą
25 lat pracy artystycznej.
Bilety: 79-129 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Rewia Lata 20-te lata 30-te

w wykonaniu zespołu Teatru
Variete Muza. Bilety: 69 zł. Teatr Variete – Muza, ul. Morska;
— 20:00
„Autorskie Kino Wampiryczne”: „Tylko kochankowie przeżyją” (opis na str. 17). Club105;

Żaden wokalista na świecie nie jest w stanie zastąpić
Freddiego Mercury’ego,
ale 21 chórzystów i świetny
aktor mogą już próbować.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

Duża Scena, reż. R. Kołakowski. BTD, plac Teatralny 1;

13 Poniedziałek
— 16:00
Warsztaty literackie Krajowego Bractwa Literackiego
nt. „W marcu jak w garncu”.

Wstęp wolny. Klub Osiedlowy
„Nasz Dom” ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Rada Osiedla „Śródmieście”,
Centrum Kultury 105
w Koszalinie oraz Zespół
Słowno - Muzyczny „Śródmieście” zapraszają na koncert
z okazji Święta Kobiet.

Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka 3.

Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, reż. Cezary Domagała Mały Książę” to
baśń filozoficzna nie tylko dla
dzieci, jej urokowi uległo wielu,
niezależnie od wieku i doświadczeń życiowych. Jego historia
jest wzruszająca, refleksyjna,
momentami wręcz rozrzewniająca. Bilety: 16 zł. BTD;
— 18:00
DKF: „Jackie”. Jacqueline Bo-

uvier Kennedy ma 34 lata, kiedy jej mąż zostaje wybrany na
Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elegancka i stylowa,
od razu staje się globalną ikoną, jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie. Jej intuicja i smak w kwestiach mody,
sztuki i wystroju wnętrz są powszechnie podziwiane. Jednak
22 listopada 1963 roku poukładany świat Pierwszej Damy
rozsypuje się na kawałki. Podczas wyborczej podróży do Dallas, ginie John F. Kennedy, a pogrążona w żałobie Jacqueline,
na pokładzie Air Force One, powraca do Waszyngtonu. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Kryterium Movie: „McImperium”

• Środkowopomorskie Targi Pracy

• Janusz Wawrowski w Filharmonii

15 Środa

16 Czwartek

17 Piątek

— 9:00 i 11:30
„Mały Książę”, Duża Scena,

— 9:00 i 11:30
„Mały Książę”, Duża Scena,

— 18:30
Koncert symfoniczny „Wielki koncert, wielkie uwertury” (opis na str. 20). Massimi-

w kinie Kryterium

Teatr im. Osterwy w Gorzowie
Wielkopolskim, reż. C. Domagała. Bilety: 16 zł. BTD;
— 18:00
Kryterium Movie: „McImperium”. Ray Kroc to charyzma-

tyczny biznesmen, który od lat
walczy o swoje pięć minut sławy. Jednak każdy jego pomysł
przeradza się w klęskę, a szanse na realizację marzeń maleją
z dnia na dzień. Niespodziewanie otrzymuje zamówienie od
nieznanej mu restauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia
zamówienia. Ray, zachwycony
rewolucyjnym pomysłem, namawia braci do stworzenia sieci restauracji w całych Stanach
Zjednoczonych. W miarę rozrastania się fastfoodowego imperium, Ray chce mieć coraz więcej władzy. Jak wiele poświęci,
aby zbudować najbardziej rozpoznawalną markę na świecie
i stać się jedną z największych
osobowości XX wieku? Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

w Hali Widowiskowo-Sportowej

Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, reż. Cezary
Domagała. Bilety: 16 zł.
BTD, plac Teatralny 1;
— 11:00-17:00
Środkowopomorskie
Targi Pracy. Politechnika Ko-

szalińska po raz kolejny organizuje największe Targi Pracy w regionie, które odbędą się
w tym roku pod nazwą GlobalLogic Job Fair 2017. Swój udział
w targach zadeklarowały największe lokalne firmy, jak również mniejsi przedsiębiorcy.
Obok aktualnych ofert pracy,
praktyk i staży, wydarzenie jest
również okazją do wymiany informacji dotyczących aktualnej
sytuacji na rynku pracy. Dla
przedsiębiorców to szansa na
zrekrutowanie najzdolniejszych
studentów. Szczegóły: www.targipracy.koszalin.pl. Wstęp wolny. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 19:00
Morze Architektury – wykład
architektoniczny. Wstęp

wolny. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

liano Caldi – dyrygent,
Janusz Wawrowski – skrzypce, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Program:
Max Bruch Fantazja Szkocka, Giuseppe Verdi: Preludium z opery „Traviata”,
Uwertura do opery „Nabucco”, Uwertura do opery
„Moc przeznaczenia”,
Uwertura do opery
„Nieszpory sycylijskie”.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Seans”, Duża Scena,

reż. Zdzisław Derebecki.
BTD, plac Teatrany 1;

— 19:00
Dzień Świętego Patryka,

występ zespołu Polandia
grającego muzykę irlandzką
z towarzyszeniem tancerek,
oraz pokaz multimedialny.
Bilety: 30 zł. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;

• Turniej szachowy w Pałacu Młodzieży

• Wystawa Stealight w City Boxie

18 Sobota
— 15:00-19:00
Decoupage retro – warsztaty.

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

— 17:00
Stealight – wystawa

Zajęcia teatralne (dzieci od 7 lat
z rodzicami), zajęcia poprowadzi W. Węglowski. Zapisy:
94 348 05 00. Liczba miejsc
ograniczona. Pałac Młodzieży;
— 11:00-21:30
Baltic Fashion Week. Po raz

pierwszy w Koszalinie zorganizowana zostanie gala Baltic Fashion Week, czyli jedno
z najważniejszych wydarzeń
w świecie mody w Polsce. Podczas dwudniowego wydarzenia,
w dniach 18 i 19 marca, odbędzie się 20 pokazów mody producentów i projektantów z całego świata, którzy zaprezentują swoje kolekcje na sezon jesień
– zima 2017. Szczegóły: www.
balticfashionweek.pl. Bilety dostępne: www.bilety.koszalin.pl.
Hala Widowiskowo-Sportowa;
— 12:00
Kino Małego Widza: „LEGO®
BATMAN: FILM” (zestaw Małe-

go Widza: mały popcorn i Pepsi
2,50 zł). Kino Kryterium;

• Baltic Fashion Week

w Hali Widowiskowo-Sportowej

19 Niedziela

— 10:00
Turniej szachowy „Cztery
pory roku – Wiosna”. Zapisy:

D. Długopolski, tel. 729 172 172;

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot. PM

12-13

Zapisy: 509 729 562.
Wstęp: 120 zł. City Box;

— 11:00-19:00
Baltic Fashion Week. Hala

Widowiskowo-Sportowa;

— 16:00
„Klimakterium II”, Duża Sce-

Duża Scena, reż. Z. Derebecki. BTD, plac Teatralny 1;

na. Nowe piosenki we wspaniałych aranżacjach i z zabawnymi tekstami, których nie można
przestać nucić, złożone choreograficzne układy i ta niepowtarzalna energia, którą występujące na scenie aktorki dzielą się z publicznością. Bilety:
80/90/100 zł. BTD;

zycje Waltera De Marii: Cricket
Music i Ocean Music w wykonaniu i interpretacji Krzysztofa Topolskiego (nagrania terenowe, perkusja). Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;

go Bractwa Literackiego z Koszalina i Studia Artystycznego
CK105. Szczegóły: R. Dopieralski 664 663 901. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;

lamp w stylu steampunk
koszalińskiego hobbisty
o pseudonimie SQUADAC.
Wstęp wolny. City Box;
— 19:00
„Wieczór kawalerski”,

— 20:00
Arszyn gra De Marię. Kompo-

— 20:00
Tomasz „LIPA” Lipnicki
– akustycznie. Lider Illusion
oraz Lipali w niecodziennej
odsłonie! Solowe, akustyczne

koncerty Tomka to prawdziwy
rarytas dla wiernych fanów artysty oraz okazja, by w nieco
łagodniejszy sposób zapoznać
się z jego twórczością. Bilety:
40 zł. Kawałek Podłogi;

— 16:30
Obchody Światowego Dnia
Poezji w wykonaniu Krajowe-

— 19:00
Koncert zespołu Romantycy
Lekkich Obyczajów.

To alternatywny duet, który
powstał w marcu 2011 roku.
Tworzą go D. Lange i A. Miller. RLO 16 grudnia 2011 roku
wydali swój debiutancki album
o tytule "Lejdis&Dżentelmenels". Bilety: 25/30 zł.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• DKF: „To tylko koniec świata” w kinie Kryterium

• „Calineczka” w BTD

• „Seans” w BTD

21 Wtorek

23 Czwartek

24 Piątek

II Dziecięcy Festiwal Sztuki
Filmowej (opis str. 4-5)
— 17:00
Koncert Basi Kurdej-Szatan
i Rafała Szatana.

— 9:00
„Calineczka”, Duża Scena,

— 10:00-18:00
Cykl wydarzeń w ramach
projektu „Żywa Biblioteka”
(opis na str. 21), wykład o te-

wstęp wolny, CK105;

— 19:00
DKF: „To tylko koniec świata”.
UWAGA! Seans o godz. 19:00!

Kino Kryterium;

22 Środa
— 9:00
„Calineczka”. BTD;
II Dziecięcy Festiwal Sztuki
Filmowej (opis str. 4-5),
— 16:30
Uroczyste zakończenie
Festiwalu.
— 16:30
Filmowy finał: „Pan Kleks
w kosmosie: Porwanie
Agnieszki”, kosmiczne
animacje, tort dla wszystkich,

wstęp wolny, CK105;
— 18:00
„Mężczyzna idealny”,

Duża Scena, reż. S. Friedmann.
Bilety: 85 zł. BTD;

BTD, plac Teatralny 1;

— 16:00
Klub KSM „Przylesie” zaprasza
na program autorski Władysława Andrzeja Pitaka z cyklu
„SenioRadnik” pt.: „Opowieści Wielkopostne”. Klub KSM

„Przylesie”, ul. Szenwalda;

— 17:00
Rada Osiedla „Wspólny Dom”,
Klub KSM „Nasz Dom” oraz
Stowarzyszenie „Viva MY”
w Koszalinie zapraszają na
program autorski Władysława Andrzeja Pitaka z cyklu
„SenioRadnik” pt.: „Opowieści Wielkopostne”. Klub KSM

„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Szminka Movie: „La la land”,

przed seansem akcja pn.:
„Wietrzymy Szafy”. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Literackie Odsłony KryWaj.

Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 19:00
Międzynarodowy Dzień Teatru w „Dialogu”. Bilety: 10 zł

do nabycia w biurze Teatru;

matyce antydyskryminacyjnej, wypożyczalnia Żywych
Książek. Wstęp wolny.
KBP, pl. Polonii;
— 18:00
Premiera spektaklu, w wy-

konaniu aktorów z Teatru
Zwierciadło z Centrum
Kultury 105 w Koszalinie,
którzy na co dzień ćwiczą
pod okiem Ewy Czapik-Kowalewskiej. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
„Seans”, Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. Zapraszamy
Państwa na wieczór z duchami.
Nie, nie będziemy straszyć. Ta
komedia arcymistrza gatunku
Noela Cowarda to pretekst do
wybornej zabawy odwiecznymi
damsko-męskimi konfliktami,
z niegłupim jednak podtekstem.
Karol, popularny pisarz i nieuznający granic artysta, dla poszerzenia spektrum swoich doświadczeń, organizuje wraz ze
swą żoną seans spirytystyczny.
BTD, plac Teatralny 1;

fot.: freeimages.com

fot. Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne

14-15

• Koncert Strachy Na Lachy w CK105

• Wieczorek literacko-muzyczny

• Sorry Boys w CK105

25 Sobota

26 Niedziela

31 Piątek

— 10:00
Laboratorium lingwistyczne.

— 12:00
Koncert familiny „Klasycy
wiedeńscy, czyli opowieść
o 3 geniuszach muzyki”
(opis na str. 20). Filharmonia;
— 19:00
„Szalone nożyczki”, BTD;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Niecodzienny duet
romantyczny” (opis
na str. 20). Andrea Vitello

Pałac Młodzieży;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Munio:
Strażnik Księżyca” (po seansie

zajęcia plastyczne). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
W samo południe:
Dzwonowo - polskie Pompeje.

Muzeum, ul. Młyńska;

— 18:00
„Noc poety, wiersze i piosenki Jonasza Kofty”, Duża Scena,

reż. Zespół Bez Jacka + Aliasl.
W spektaklu: „Noc poety”
zapraszamy do spędzenia
magicznej godziny z poetą.
BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Koncert Strachy Na Lachy
(opis na str. 18). Sala

widowiskowa CK105;

Krajowego Bractwa Literackiego

27 Poniedziałek
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa Literackiego pt.: „W marcu jak
w garncu”. W programie:

felieton tematyczny R. Dopieralskiego i autoprezentacja wierszy S.Schreuder. Wstęp
wolny. Klub Osiedlowy „Nasz
Dom” ul. Zwycięstwa 148;

28 Wtorek
— 18:00
DKF: „Milczenie” (po seansie

– dyrygent, Agnieszka Tobik
– skrzypce, Hubert Salwarowski – fortepian, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Program: Giacchino Rossini – Uwertura do opery „Kopciuszek”, Felix Mendelssohn
– Koncert na skrzypce, fortepian i orkiestrę d-moll MWV
04, Robert Schumann
– IV Symfonia d-moll op. 120.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert Sorry Boys
w ramach cyklu
„105% Mocy” (opis na str. 19).

Club105, ul. Zwycięstwa;

zapraszamy na dyskusję
o filmie). Kino Kryterium;

* 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 10. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

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.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny
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

16-17

Polecamy kino

Weekend
z wampirami
Rozmawiamy z dr. Piotrem Szarszewskim, medioznawcą, autorem miniprzeglądu kina wampirycznego, który w marcu odbędzie się w Clubie105.
– Skąd pomysł na tego typu przegląd?
– To była jedna z kilku propozycji, z którą przyszedłem do dyrektora CK105 Pawła Strojka. Uznaliśmy,
że może być to dobry pomysł, o ile tylko uda się zdobyć kopie filmowe.
– Udało się?
– Tak, choć nie było to proste. Wymaga to pracy, aby
pomysł przeglądu nabrał realnego wymiaru. Szereg
obrazów, które wstępnie zamierzaliśmy pokazać okazało się już niedostępnymi.
– Jakie filmy zobaczymy?
– Ostatecznie w programie znalazły się cztery obrazy:
„Co robimy w ukryciu” – nowozelandzki film z 2014
roku w reżyserii Jemaine Clementa i Taika Waititi, „Pozwól mi wejść” – szwedzki film w reżyserii Tomasa Alfredsona z 2008 roku, koprodukcję irlandzko-brytyjsko-amerykańską „Byzantium” w reżyserii Neila Jordana z 2012 roku i amerykański film Jima
Jarmuscha z 2013 roku „Tylko kochankowie przeżyją”.

– Co można powiedzieć o kinie wampirycznym?
– To nurt, który ma już ponad stuletnią historię, jeżeli przyjmiemy, że nietoperz przemieniający się w Mefistofelesa w filmie Georgesa Méliéśa „Rezydencja diabła” z 1896 roku stanowi nawiązanie do postaci tzw.
nieumarłych. Zjawisko ciekawe,
nawiązujące do wielu źródeł – ludowych, historycznych, literackich, stanowiących praktycznie niewyczerpywalną bazę pomysłów.
– Przeciętnemu odbiorcy ten nurt kojarzy się najczęściej z horrorami średniej klasy, łzawymi historiami dla nastolatek typu „Zmierzch”, albo widowiskami filmowymi typu „Van Helsing”.
– Na szczęście, od czasu do czasu, pojawiają się filmy
warte uwagi. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy za
tematykę wampiryczną zabiera się reżyser, który ma
ambicję wypowiedzenia się poprzez obraz, bądź przynajmniej przełamania pewnych schematów, charakterystycznych dla tego gatunku. Inaczej mówiąc reżyser-autor.
– Co poza filmami czeka na uczestników przeglądu?
– Test wiedzy o wampirach i ich świecie, oraz trochę
informacji o celuloidowych krwiopijcach. ■ (KG)
10-11 marca, Miniprzegląd współczesnego kina
wampirycznego. Bilety: 9 zł – jednorazowy, 25 zł –
karnet ulgowy, 30 zł – karnet normalny. Dostępne
w kasie i recepcji Centrum Kultury 105 oraz na stronie internetowej: www.ck105.koszalin.pl/kupbilet,
Club105, ul. Zwycięstwa.

Polecamy kultura

Myślicie, że wiecie wszystko o Marylin Monroe?
Sonia Bohosiewicz przekona Was, że się mylicie. Poznacie sekrety wielkiej gwiazdy, opowiedziane i wyśpiewane przez nią przy akompaniamencie fortepianu.
W repertuarze koncertu znalazły się utwory Marilyn Monroe, Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry,
w tym piosenki znane publiczności z filmu „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”. W programie m.in. „Diamonds are the best girl's friend”, „New
York, New York”, „I’ve got you under my skin” czy
„I’m beginning to see the light”.
„10 sekretów Marilyn Monroe” to pełna emocji
i kolorów muzyczna uczta. Aktorka nie tylko zaśpiewa, ale zabierze Państwa również w świat tajemnic
holywoodzkiej blondynki. Poznacie zupełnie inne,
niż to promowane przez media, oblicze jednej z największych gwiazd kina. ■ (RC)

fot. Materiały promocyjne

5 marca, koncert z okazji Dnia Kobiet: Sonia Bohosiewicz „10 sekretów Marilyn Monroe”, godz. 17:00.
Bilety: 50 zł, dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

fot. Materiały promocyjne

Sonia wyśpiewa
sekrety MM

Strachy
Grabaża
Nie odwiedzali Koszalina 7 lat. Centrum Kultury 105 serdecznie zaprasza na koncert zespołu Strachy
Na Lachy. Zespół powołali do życia Grabaż i Kozak,
liderzy Pidżamy Porno.
Po dwóch próbach w Pile, jako Grabaż + Ktoś
Tam, jeszcze we wrześniu 2001 roku zagrali ponad
dwugodzinny koncert w Legnicy. Wkrótce zmienili
nazwę na Grabaż i Strachy Na Lachy.
W lutym 2003 roku Strachy podpisały kontrakt
płytowy z SP Records, w efekcie czego, w pilskim
Studio „Q”, powstała debiutancka płyta „Strachy
Na Lachy". Jak dotąd największym ich hitem jest album „Piła Tango” i megaprzebój „Dzień Dobry Kocham Cię”, który zajmuje drugie miejsce w ankiecie
słuchaczy „Programu Alternatywnego”, jako przebój 2005 roku. Album jest wśród 5 najlepszych polskich płyt. ■ (RC)
25 marca, koncert Strachy Na Lachy, godz. 20:00.
Bilety: 60 zł, dostępne w: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

18-19

Polecamy kultura

105% mocy
z Sorry Boys
Roma jest trzecim studyjnym albumem Sorry Boys. Napisana w połowie po polsku i angielsku,
emanuje charakterystycznym dla zespołu bogactwem
muzycznych światów i kontekstów. „Patronem Romy
jest Apollo – bóg muzyki, poezji, miłości i światła przewodnich tematów albumu.” - mówi autorka kompozycji i tekstów, Bela Komoszyńska. Na płycie pojawiają się zaskakujące inspiracje z różnych epok i szerokości geograficznych – od Chopina, poprzez Ewę
Demarczyk, śpiew kurpiowski, aż po tradycję Gospel.

Sorry Boys zaprosili do współpracy niezwykłych gości: pieśniarkę kurpiowską Apolonię Nowak, Atom
String Quartet, chór Soul Connection Gospel Group,
puzonistę i multiinstrumentalistę Tomasza Kasiukiewicza oraz Sebastiana Madejskiego, który zagrał na
cymbałach.
Po raz drugi organizatorzy koncertu proszą
o przyniesienie karmy dla zwierząt lub przygotowanie
gotówki. W holu kina Kryterium wolontariusze TOZ
i Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie zbierać będą jedzenie dla zwierząt
i pieniądze do puszek. ■ (RC)
31 marca, koncert Sorry Boys w ramach cyklu „105%
Mocy”, godz: 20:00. Bilety: 10 zł, dostępne: kasa
kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Club105, ul. Zwycięstwa;

PROPOZYCJE KINA KRYTERIUM:

Dyskusyjny Klub Filmowy, kino ambitne dla każdego. BILETY: jednorazowy – 9 zł, karnet – 30 zł
7 marca – „Konwój”
14 marca – „Jackie”
21 marca – „To tylko koniec świata”
28 marca – „Milczenie”

Autorski Przegląd Kina Wampirycznego. BILETY: jednorazowy – 9 zł, karnet – 25 zł ulgowy, 30 zł normalny
10 marca – „Co robimy w ukryciu” oraz „Pozwól mi wejść”
11 marca – „Byzantium” oraz „Tylko kochankowie przeżyją”

Szminka Movie, seanse filmowe dla Pań! BILETY: 10 zł
23 marca – „La la land”

Kryterium Movie. BILETY: 10 zł
15 marca – „McImperium”

Kino Małego Widza, czyli najnowsze animacje dla najmłodszych! BILETY: 10 zł
4 marca – „Kacper i Emma na Safari”
11 marca – „Balerina”
18 marca – „Lego® Batman: Film”
25 marca – „Munio: Strażnik Księżyca”
Kino z rodziną, propozycja dla starszych dzieci oraz rodziców. BILETY: 5 zł
5 marca – „Kod M.”

Filmy premierowe najtaniej w Koszalinie! BILETY: normalny – 17 zł, ulgowy/dla Seniora – 15 zł,
tanie poniedziałki/grupowy – 12 zł, Karta Dużej Rodziny – 11 zł
Odwiedź nas:
www.ck105.koszalin.pl/kino
www.facebook.com/kinokryterium

Napisz lub zadzwoń do nas:
kryterium@ck105.koszalin.pl
(94) 3475703/37/41

Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne

W marcu jak
w garncu
▴ 2.03 – koncert Keyona Harrolda
Tak jak zmienna potrafi być pogoda, tak różnorodny jest program marcowych wydarzeń organizowanych w Filharmonii Koszalińskiej. Polecamy Państwa uwadze prześledzenie repertuaru i zachęcamy
do udziału w przygotowywanych koncertach.
2 marca, godz. 19:00
Jazzowy koncert amerykańskiego trębacza Keyona
Harrolda. Jednego z najbardziej obiecujących trębaczy młodego pokolenia. Grającego jazz, R&B, pop, gospel, blues i hip-hop. Artysta koncertował i nagrywał
płyty z największymi artystami i zespołami z całego
świata takich jak: Jay-Z, Beyonce, Erykah Badu, Rihanna, D’Angelo, Robert Glasper czy 50cent.
3 marca, godz. 18:30
Koncert symfoniczny „Na hiszpańską nutę” z udziałem holenderskiego dyrygenta Joost Smeets. Na scenie wystąpi duet gitarowy: Ewa Jabłczyńska i Dariusz
Kupiński. W programie: Maurice Ravel Alborada del
Gracioso, Joaquin Rodrigo Concierto Madrigal na 2
gitary i orkiestrę oraz Paul Dukas Symfonia C-dur.
10 marca, godz. 19:00
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zespół wystąpi w składzie ponad 100 artystów baletu i chóru. Przeważającą część programu stanowią kompozycje i opracowania muzyczne Stanisława Hadyny
i układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu twórców potęgi i sławy zespołu. W programie nie
zabraknie ponadczasowych utworów: „Karolinka”,
„Ondraszek” oraz tańców: „Taniec chustkowy” czy
„Krakowiak”.

11 marca, godz. 19:00
Koncert zespolu Varius Manx z Kasią Stankiewicz
organizowany w ramach trasy koncertowej podsumowującej 25 lat pracy artystycznej. Będzie to jedyna
i niepowtarzalna okazja aby usłyszeć przepiękny głos
Kasi w towarzystwie muzyków Varius Manx!
17 marca, godz. 18:30
Koncert symfoniczny „Wielki koncert, wielkie uwertury”. Orkiestrę poprowadzi Massimiliano Caldi,
solowe partie skrzypiec zagra Janusz Wawrowski.
W programie: Fantazja Szkocka Maxa Brucha oraz
dzieła Giuseppe Verdiego: Preludium z opery Traviata i uwertury do oper Nabucco, Moc przeznaczenia,
Nieszpory sycylijskie.
26 marca, godz. 12:00
Koncert familiny „Klasycy wiedeńscy, czyli opowieść
o 3 geniuszach muzyki”. Na estradę wraca cykl spotkań umuzykalniających dla dzieci.
31 marca, godz. 18:30
Koncert symfoniczny „Niecodzienny duet romantyczny” z udziałem włoskiego dyrygenta Andrea
Vitello. W rolach solistów zagrają na skrzypcach
Agnieszka Tobik a na fortepianie Hubert Salwarowski. W programie: Giacchino Rossini Uwertura do
opery „Kopciuszek”, Felix Mendelssohn Koncert na
skrzypce, fortepian i orkiestrę d-moll MWV 04, Robert Schumann IV Symfonia d-moll op. 120.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

Polecamy kultura

Biblioteka
ożyje
24 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
po raz 5-ty odbędzie się Żywa Biblioteka. Organizujemy ją po to, by promować różnorodność oraz otwartość i tolerancję względem mniejszości.
To wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji w naszym
społeczeństwie. Polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej
stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze.
Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma być
narzędziem zmiany społecznej. Założeniem przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka.
Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana
w roku 2000 w Danii podczas Festiwalu w Roskilde.
Wzięło w niej udział kilkadziesiąt Żywych KsiążekMetoda Żywej Biblioteki funkcjonuje już kilkanaście
lat, rozprzestrzeniła się po całym świecie i jest realizowana w ponad 70 krajach. Organizacją, która czuwa
nad Żywą Biblioteką i dba o jej jakość, jest Human Library Organization.
Koszalińskie wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są „Żywe Książki” (czyli
przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo), są
Czytelnicy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także
Bibliotekarze – gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” Książki. Rolą
Książki nie jest jednak promocja swojego stylu życia
czy światopoglądu. Rozmowa z Czytelnikiem jest dialogiem, próbą zrozumienia, oswojenia z innością.

Książki, które zaprosiliśmy w tym roku: Muzułmanin, Żyd, Lesbijka, Gej, Osoba z niepełnosprawnością, Alkoholiczka, Ateista, Feministka, Osoba chorująca psychicznie, Osoba żyjąca z wirusem HIV, Rom,
Weganka, Osoba, która wyszła z anoreksji, Osoba
transseksualna, Ukrainka, Osoba ciemnoskóra.
Facebook: Żywa Biblioteka/Human Library Koszalin
Kontakt: magda.mlynarczyk@biblioteka.koszalin.pl
24 marca, Żywa Biblioteka, godz. 10:00-18:00,
Koszalińska Biblioteka Publiczna, plac Polonii.
Strona przygotowana przez
Koszalińską Bibliotekę Publiczną

fot. Materiały promocyjne

20-21

Odnaleźć się
w piosence
Żyjemy w czasach, w których dążymy do rzeczy,
które nie spełniają potrzeb naszego wnętrza. W naszych wypowiedziach jest dużo słów, a mało treści.
Na piedestale stawiamy sztukę efektowną, szokującą, a nie tą piękną i czystą w treści i przekazie. Muzyka wtapia się w tło codzienności, zamiast mieć na nią
wpływ.
Czy wstydzimy się dostrzegać piękno? Dlaczego
boimy się je pokazywać?
W dzisiejszych czasach technologiczny postęp
i Internet zastępują nam prawie wszystko. Coraz rzadziej chodzimy na koncerty, spektakle czy wernisaże. Ale czy wszystko co znajdujemy w sieci jest wartościowe i czy potrafimy jeszcze oddzielić wartościowe od nijakiego?
Często młodzi wokaliści biorą na warsztat repertuar anglojęzyczny - czy to nie jest pójście na łatwiznę? A może ucieczka przed myśleniem lub obawa przed wypowiadaniem mądrych i potrzebnych
treści. Polska piosenka jest trudna w interpretacji jak
i w odbiorze ze względu na język jakim się posługujemy. Pracując z bardzo wrażliwą i utalentowaną młodzieżą w Studiu Piosenki Polskiej w koszalińskim Pałacu Młodzieży uświadomiłem sobie jak ważną rolę
w ich życiu - a co za tym idzie w ich rozwoju intelektualnym - odgrywa właśnie polska piosenka. Pozwala zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i odnaleźć
w otaczającym nas świecie pozorów i dążenia do nieuchwytnych ideałów.

fot. Materiały promocyjne
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22-23

99% populacji słyszy i śpiewa dobrze - sęk w tym
- że te zdolności nie są rozwijane z obawy przed kompromitacją i oceną innych. To jedynie przez głos możemy wyrazić wszystkie nasze emocje - nawet te najbardziej skryte. Już będąc dziećmi mamy naturalną
potrzebę śpiewu, improwizacji czy tańca. Najnowsze
badania udowodniły, że śpiew w grupie podwyższa
samoocenę, poczucie przynależności, a także jest swego rodzaju terapią i poprawia nasze samopoczucie.
Tym krótkim rozważaniem oraz osobistymi
przemyśleniami chciałbym zaprosić i zachęcić do rozwijania swoich umiejętności wokalnych i scenicznych.
Studio Piosenki Polskiej w Pałacu Młodzieży w Koszalinie jest idealnym miejscem na efektywne spędzenie czasu i doskonalenie swojego głosu.
Na zajęciach zdobędziesz wiedzę na temat poprawnej emisji i impostacji głosu. Dużo czasu poświęcamy naszej mowie - czyli ćwiczeniom artykulacyjno dykcyjnym. Poza tym na naszych zajęciach poznasz
wspaniałych ludzi, którzy tak jak Ty kochają muzykę.
Wspólna wymiana doświadczeń oraz uczestnictwo
w licznych festiwalach i konkursach pomogą ci zdobyć ważne w życiu artysty doświadczenia.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Szafran

Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
— koszykówka
— 4.03
AZS Koszalin
– Start Lublin,

bilety: normalne: 30 zł, 20 zł,
15 zł i ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 13.03
Anwil Włocławek
– AZS Koszalin;
— 18.03
Stelmet Zielona Góra
– AZS Koszalin;
— 25.03
AZS Koszalin
– Stal Ostrów Wlkp.,

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

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 4.03
Energa AZS Koszalin
– MKS Selgros Lublin,

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

— 11.03
UKS PCM Kościerzyna
– Energa AZS Koszalin;
— 25.03
Energa AZS Koszalin
– Piotrcovia Piotrków Tryb.,

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

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka
— 4.03
III liga mężczyzn Bronek
Koszalin – Espadon III Szczecin, wstęp bezpłatny,

Hala Liceum Ogólnokształcącego „Broniewski”,
Chełmońskiego 7;
— 11.03
III liga mężczyzn
OPP-Powiat Kołobrzeski II
– Bronek Koszalin;
— 18.03
III liga mężczyzn LO
– SMS I Świnoujście
– Bronek Koszalin;
— 25.03
III liga mężczyzn
Mieszko Połczyn Zdrój
– Bronek Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 11.03
II liga mężczyzn Gwardia
Koszalin – AZS UMK Toruń,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;

— 18.03
II liga mężczyzn Orkan
Ostróda – Gwardia Koszalin;
— 25.03
II liga mężczyzn Gwardia
Koszalin – Tytani Wejherowo,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 11.03
III liga Gwardia Koszalin
– Elana Toruń, bilety: 8 zł, 5 zł,

Stadion Gwardia przy
ul. Fałata 34;

— 18.03
III liga Polonia Środa Wlkp.
– Gwardia Koszalin;
— 25.03
III liga Gwardia Koszalin
– Vineta Wolin, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 11.03
IV liga Bałtyk Koszalin
– Arkadia Malechowo,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 18.03
IV liga Gryf Polanów
– Bałtyk Koszalin;
— 25.03
IV liga Bałtyk Koszalin
– Energetyk Gryfino,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

Sporty motorowe
— 18-19.03, godz. 15:15
43.Rajd Monte Karlino
– „Superoes”, Rynek

Staromiejski w Koszalinie;

Polecamy sport

Monte
Karlino
2017
W weekend 18-19 marca rusza 43. Rajd Monte
Karlino – jedna z najstarszych imprez rajdowych dla
amatorów w Polsce. Uliczne popisy wirtuozów kierownicy będzie można podziwiać w Karlinie, Białogardzie i Koszalinie. Jak będzie wyglądała tegoroczna
edycja Rajdu? Zapytaliśmy o to Macieja Raczewskiego wieloletniego, dyrektora tej widowiskowej imprezy. – Zaczniemy wszystko w sobotę 18 marca – na
początek część administracyjna, badania kontrolne
i zapoznanie z trasą. Właściwy Rajd rozpoczną dwa
wieczorne prologi, co też jest ewenementem w skali
kraju – dodaje Raczewski – bo nie znam innego klubu w Polsce, który zamyka jednego dnia, dwa centra
miast czyli Karlina i Białogardu właściwie jednocześnie. Choć zawsze pierwszy start był w Białogardzie,
to w tym roku odwróciliśmy kolejność. Troszkę zmieniamy karliński odcinek rajdu, wzorem lat ubiegłych
odbędzie się w okolicach nowej hali sportowej, ale
sam przebieg trasy będzie inny – ciekawszy – szczególnie dla kibiców, bo pozwoli dłużej oglądać „raj-

fot. Tomasz Kołtys

fot. Tomasz Kołtys
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dówki” z jednego miejsca. Stamtąd załogi pojadą do
Białogardu na drugi prolog, który przebiegać będzie
starówką wokół placu Wolności. Kierowcy pojadą po
śliskiej kostce brukowej, co zawsze jest bardzo widowiskowe. To będzie tak naprawdę rozgrzewka – podsumowuje pierwszy dzień zawodów Maciej Raczewski. – Następnego dnia, w niedzielę – to co rajdowcy
lubią najbardziej – długie odcinki przejazdu, ponad
4 kilometry każdy, w sumie 30 km odcinków specjalnych na terenie lotniska w Zegrzu Pom., gdzie zmieniliśmy zupełnie przebieg tras. W stosunku do minionego roku wszystkie będą nieco szybsze i bardziej
widowiskowe. Na koniec, żeby nie było za łatwo –
SuperOes w Koszalinie na ul. Młyńskiej. Tam planowane są tylko „kosmetyczne” zmiany, odcinek się
podoba, jest już słynny w kraju, więc zostajemy na
Młyńskiej i liczymy, że kibice dopiszą przynajmniej
tak jak w latach ubiegłych. Pierwsza załoga powinna
wyruszyć w trasę o 15:15. Wszystkich serdecznie zapraszam. Chęć udziału w rajdzie można zgłosić poprzez stronę internetową www.montekarlino.pl na
której znajduje się elektroniczny formularz zgłoszenia. Lista uczestników zostanie zamknięta dopiero na
kilka dni przed rajdem, bo 13 marca. ■ (RB)

Polecamy Automoto

Poślizg
(niezbyt)
kontrolowany
Najczęstszym pytaniem jakie słyszę od osób, które chcą zapisać się na kurs doskonalenia techniki jazdy jest bezkonkurencyjnie: „Czy uczy Pan opanowywania poślizgów?”. Pytanie to pada równie często
z ust „świeżo upieczonych” posiadaczy prawa jazdy, jak i doświadczonych kierowców, z setkami tysięcy kilometrów za kółkiem. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama: „Uczę, jak do nich nie doprowadzać”.
Dlaczego? Większość sytuacji, w których komuś udało się wyprowadzić auto z poślizgu – mam tu na myśli normalne sytuacje drogowe przy prędkościach rzędu 70-90 km/h, a nie „jazdę na ręcznym” po giełdzie
– to był przypadek. Pamiętajcie, że lepszym kierowcą
jest ten, który potrafi uniknąć utraty przyczepności,
niż ten, który ją jakoś opanuje. To reguła, która obowiązuje zarówno na zwykłych drogach, jak i na trasach rajdowych. Gdyby można było całkowicie kontrolować poślizg, to czy doświadczeni, rajdowi mistrzowie wypadali by z drogi? Nawet oni przy całym
swoim kunszcie, muszą zdać się czasami na łut szczęścia – gdy przesadzą, kończą jak każdy inny kierowca
– poza drogą. Jeżeli auto zaczyna się ślizgać, oznacza
to, że popełniłeś błąd za kierownicą. A czasu i miejsca
na jego naprawienie może być za mało. Gdy auto zaczyna się obracać na drodze, jest już za późno na manewry. Dobry kierowca, to taki, który potrafi rozpoznać sytuację, dobrze się do niej przygotować i wykorzystać w porę całe doświadczenie i umiejętności.
Wtedy okaże się, że „da się wyjść z poślizgu” – a tak

naprawdę wykonać szereg działań, który sprawi, że
efektem końcowym będzie co najwyżej niewielki poślizg przy niskiej prędkości, na którego wystąpienie
kierowca zdąży się przygotować i zdusi go w zarodku.
Profilaktyka popłaca także na drodze.
Wrócę jeszcze do wspomnianej „jazdy na ręcznym” po placach. Żeby ktoś nie zrozumiał, że drwię
z osób, które w ten sposób „bawią się” swoimi autami,
gdy spadnie pierwszy śnieg. Wręcz przeciwnie. Zachęcam wszystkich kierowców, gdy tylko macie dostępny odpowiednio duży plac, na którym nie stworzycie zagrożenia dla innych (nie tylko kierowców, ale
przede wszystkim pieszych), by tego spróbować. Doprowadzając celowo do poślizgu mamy szanse nauczyć się rozpoznawania oznak utraty przyczepności,
a taka wiedza może nam kiedyś pomóc odpowiednio wcześnie zareagować. Naturalnie, najlepszą nauką
jest ta pod okiem doświadczonego instruktora (nie
mylić z „Wujkiem dobra rada”), ale samemu też możemy zacząć stawiać pierwsze kroki. Najważniejsze by
nie zapomnieć o tym, że to co udało się przy 20 km/h,
raczej nie uda się przy 90 km/h. No i zapamiętajcie, że
auto samo nie wpada w poślizg – to zawsze efekt zachowania kierowcy, który przeważnie nawet się tego
nie spodziewa.
Maciej Raczewski
Instruktor Techniki Jazdy
Kierowca Rajdowy

Postać

Kiedy weźmie się do ręki biografie niektórych
muzyków czy aktorów, szczególnie amerykańskich,
uderza jedna rzecz. Prawie wszyscy z nich, na początku swojej kariery podróżowali. Nie tylko do celu, ale
także w poszukiwaniu inspiracji. Dla wielu drogowskazem stała się książka Jacka Kerouaca „W drodze”. Podobnie rzecz się ma z Lucy i Tomem, duetem
muzycznym i życiowym, dla którego przystankiem
rok temu stał się Koszalin. Ona studiowała śpiew operowy w konserwatorium w Paryżu, jego żywiołem
jest muzyka rockowa i bluesowa. Trafili na siebie (nie)
przypadkiem w Poznaniu, gdzie Tom wtedy mieszkał,
i szybko rozpoczęli do siebie podchody. Życiowe i muzyczne. Dla Lucy pierwszym sygnałem, że można wyrwać się ze świata klasyki, była propozycja zrobienia
arii Carmen z opery Bizeta, w konwencji reagge - dub.
Zgodziła się, bo zawsze ciągnęło ją w kierunku muzyki „niepoważnej”, aby śpiewać tak, jak jej nie pozwalano w szkole.
Pierwszym wspólnie zrealizowanym projektem przyszłego duetu, był „Kaddish” Maurica Ravela, przearanżowany na gitarę elektryczną i wokal. Tak
niebanalna produkcja pociągnęłą za sobą dalsze ścieżki artystyczne. Jedną z nich było przygotowanie kultowych piosenek i standardów z całego świata, o których zaśpiewaniu Lucy zawsze marzyła.
W ich artystycznym tyglu zaczęły gotować się
i przenikać dwie muzyczne osobowości. On – nie jazzman, a ona operowa bluesmanka. Dzisiaj na ich koncertach można usłyszeć między innymi utwory Edith
Piaf, Marylin Monroe, Marleny Dietrich czy Violetty Villas. Ona śpiewa swoim niezwykłym, wielobarwnym głosem, a on jest gitarzystą, basistą i perku-

sistą w jednym, choć gra „tylko” na gitarze i elektronicznych efektach. (Tom dodaje, że ma więcej funkcji,
jest także kierowcą, technicznym i kablowym). Lucy
precyzuje: – To, że gramy standardy, nie oznacza, że
jest to jazz. Nie szukamy swingu a raczej przełamania
konwencji i zawsze jestem zachwycona rożnorodnością brzmień czy aranżacji, które Tom proponuje. Zależy nam na tym, żeby standardy, które gramy dostały nowe życie.
Od samego początku towarzyszy im podróż
– dzisiaj grywają w Koszalinie i małych miejscowościach naszego regionu. Z piosenką debiutowali
w Three Minutes Theatre w Manchesterze. Koncertowali także w Barcelonie, w knajpie gdzie pisywał Hemingway, w PAN i Bibliotece Polskiej w Paryżu, w klimatycznych barach w Pirenejach czy Teatrze Dramatycznym w Warszawie / Scena na Woli i Teatrze
Polskim w Poznaniu, gdzie tworzyli ilustracje muzyczne do spektakli.
Lucy i Tom bardzo polubili małe kameralne
koncerty z bliskim kontaktem z widownią i zapraszają na najbliższe z nich: 2 marca, godz. 18:00, Galeria na Zakręcie w Cewlinie, 4 marca, godz. 18:00,
Świetlica w Gardnie i 10 marca, godz. 17:00, Dom
Kultury w Polanowie. W kwietniu na pewno zagrają w restauracji Lalka w Koszalinie. ■ (KG)

Lucy & Tom
On Route S6
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