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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Wszyscy to znamy… jeszcze postanowienia noworoczne nie zaczęły się nawet wykluwać w naszych czynach, a tu wiosna przyszła i czas
na postanowienia wiosenne. Słońce budzi do życia przyrodę i odkrywa wszystkie schowane pod grubymi szalikami tajemnice. Wyciągamy rower, buty do biegania i ruszamy po zdrowie, bo, jak wiadomo,
w zdrowym ciele zdrowy duch. Coraz więcej biegaczy wychodzi z czterech ścian i zmaga się ze swoim ciałem, walcząc o zdrowie. Rowerzyści wjeżdżają na ścieżki rowerowe, samochodom coraz częściej dajemy
wolne. Ruch budzi potrzebę zdrowego odżywiania i na odwrót. Wiosna sprzyja zielonym potrawom w naszych garnkach, pachnącym ziołom w donicach. Zaczynamy przywiązywać uwagę do tego co jemy,
a przyroda dba o świeże dostawy.
Zalani różnymi, często sprzecznymi informacjami z internetu
i książek, trochę na oślep, intuicyjnie zaczynamy analizować co to tak
naprawdę znaczy żyć zdrowo.
I właśnie zdrowiu będziemy poświęcać uwagę w ramach cyklu
„105% Mocy”. Profilaktyka, medycyna naturalna, zdrowe i ekologiczne podejście na co dzień - to tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszane co najmniej 2 godziny przed każdym koncertem w holu kina
Kryterium. Mamy nadzieję, że te spotkania pozwolą nam wszystkim
uporządkować informacje, które już posiadamy oraz dostarczyć nowych. Startujemy! ■ (KS)
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Wydarzenie: Kongres Kobiet

Aktywne
kobiety po
raz czwarty
IV Regionalny Kongres Kobiet skierowany jest do kobiet aktywnych; społeczniczek czy polityczek. W tym roku tematem
wiodącym spotkania będzie dyskryminacja ze względu na płeć,
ponieważ kobietom przedłużono wiek emerytalny i zachęca się
je do pozostawania w domu i wychowywania dzieci. Będzie mowa
także o przemocy wobec kobiet.
Nie jest ona przedmiotem zbyt
częstych dyskusji, które zwykle
koncentrują się wokół całej rodziny. Samotni rodzice borykają się z brakiem możliwości wyegzekwowania alimentów na dzieci, brakuje działań systemowych
ułatwiających równość zawodową
i emerytalną kobiet i mężczyzn.

To są tematy ciągle aktualne, z którymi na co dzień każda z pań może
mieć do czynienia.
Do udziału w IV Kongresie Kobiet, zaproszony został Rzecznik Praw
Obywatelskich, dr Adam Bodnar, który wygłosi wykład nt. dyskryminacji ze względu na płeć. Kolejnym gościem będzie adwokatka i polityczka
społeczna, Paulina Rokicka z Instytutu Spraw Publicznych. Będzie mówić
o ubóstwie emerytalnym kobiet. W trakcie spotkania odbędzie się także
debata pod hasłem „Przemoc seksualna ma płeć”, którą poprowadzi Katarzyna Czarkowska oraz panel „Zewnętrzne zagrożenia kobiecej kariery”, prezentowany przez Magdalenę Chałat.
Jeszcze przed imprezą wydany zostanie Biuletyn Przedkongresowy
z tekstami równościowymi. Koszalińskie kobiety (choć nie tylko) piszą
o tym, co jest dla nich ważne. Wydawnictwo będzie ilustrowane memami
znanej z internetu i koszalińskiej wystawy, Marty Frej. Całość poprowadzi dziennikarka tygodnika Newsweek, Renata Kim.
Regionalny Kongres jest również organizatorem konkursu Kobieta
Regionu Koszalińskiego, którego celem jest wyróżnienie i wspieranie aktywności kobiet w Koszalinie i w regionie koszalińskim. Odbywa się on
w trzech kategoriach: biznes, aktywność społeczna oraz działalność w administracji i sferze publicznej. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Kongresu: www.kongreskobiet.koszalin.pl. Organizatorzy zachęcają
do zgłaszania swoich kandydatek. Niezwykle ważną dla zaistnienia koszalińskiego Kongresu Kobiet jest Dorota Chałat, Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Koszalinie. To ona napędza feministyczne
działania w Koszalinie. Za współorganizacje imprezy odpowiada Stowarzyszenie Era Kobiet i Fundacja ERa Dialogu.
Dzięki dotacjom z miasta Koszalin oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego i wielu przychylnym firmom
i osobom, Koszaliński Kongres Kobiet jest organizowany z sukcesem,
przybliżając tematykę równościową mieszkankom i mieszkańcom Koszalina. ■ (KG)

fot. Mat. promocyjne

fot. Mat. promocyjne

16 kwietnia, IV Regionalny Kongres Kobiet, godz. 8:00 – 16:00, Centrum Kultury 105.

Polecamy kultura

9 kwietnia, Leski w ramach cyklu „105 % Mocy”, godz. 20:00,
Club105. Bilety: 10 zł. Dostępne:
kasa kina Kryterium, recepcja
CK105, strona CK105, www.kupbilecik.pl. 18:00 – 20:00 Akcja
„Pomoc” - hol kina Kryterium.

Zespół Raz, Dwa, Trzy to już
klasyka. Artystów znają wszyscy. Prostotą i szczerością trafiają do każdego, są uniwersalni.
Bez względu na wiek - swój i odbiorcy, potrafią trafić w sedno
i uchwycić to coś szczególnego,
tu i teraz. Ich utwory mają niesamowitą zdolność pobudzania do
rozmowy, otwierają umysł i rozwiązują język. Niewiele zespołów
w Polsce może pochwalić się tak
bogatą historią wspólnego grania. Razem przeszli długą drogę
przez wiele nurtów i stylistyk, od
jarocińskiej sceny, po studio im.
Agnieszki Osieckiej. Stale imponują wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem. Koncertują
nieprzerwanie od 1990 roku, rok
temu obchodzili 25 lecie swojego
istnienia. ■ (RC)
15 kwietnia, koncert zespołu Raz,
Dwa, Trzy, godz. 20:00, sala widowiskowa CK105. Bilety: 50/60
zł. Dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105 oraz na
stronie CK105.

fot. Mat. promocyjne

„105 % Mocy” to kontynuacja
cyklu koncertów, którym z założenia mają towarzyszyć pozytywne akcje. W ubiegłym roku zbiórkę prowadzili wolontariusze koszalińskiego hospicjum. Datek był
jednocześnie biletem wstępu na
koncert. Podczas trzech koncertów w ramach „105 % Mocy” zebrano blisko 7 tysięcy złotych. Tegorocznemu cyklowi towarzyszyć będą działania prozdrowotne.
Przed każdym koncertem, w holu
kina można będzie się dowiedzieć
jak pomagać innym, jak dbać o siebie, czy też jak wpływać na polepszanie stanu zdrowia w oparciu
tylko o naturalne specyfiki i metody leczenia. Podczas kwietniowego
koncertu w ramach cyklu „105 %
Mocy” wystąpi: Leski - pseudonim
artystyczny Pawła Leszoskiego.
Mantrowe melodie, magnetyczny
wokal i intymne teksty sprawiają, że jego muzyka stawiana jest na
półce z twórczością Bena Howarda
czy Jose Gonzalesa. ■ (RC)
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fot. Mat. promocyjne

Koncertowe CK105

SIQ tworzą Maciej „Ślimak”
Starosta (perkusista Acid Drinkers), Ania Brachaczek (BiFF,
Panny Wyklęte i cover „Love
Shack”) śpiewająca i grająca na basie oraz gitarzyści Tomasz Białoń
z FIXUP i Bart Kiciński z KIDS.
Kompozytorem piosenek jest Ślimak, a za teksty odpowiada Ania.
Jak widać to już nie debiutanci, ale
supergrupa! Kompozycje to energetyczna dawka rock'n'rolla z domieszką punka. ■ (RC)
16 kwietnia, koncert zespołu
SIQ, godz. 20:00, Club105. Bilety: 20/25 zł. Dostępne: kasa kina
Kryterium, recepcja CK105, strona CK105, www.kupbilecik.pl
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Kultura

Oklaski dla młodych zdolnych

▴ Olimpia

▴ Patrycja

fot. Archiwum CK105

fot. Obserwator Słupski

Jury IX Tyskiego Festiwalu Monodramu „Motyf”
po obejrzeniu 11 spektakli konkursowych postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix Szymonowi Majchrzakowi za monodram „Pokuć” oraz kwalifikację
do XLIII Tyskich Spotkań Teatralnych. Kolejny laur
otrzymał Szymon na IV Olsztyńskich Spotkaniach
Teatrów Jednego Aktora „Solo”. Jest to nagroda indywidualna oraz nominacja do 31. Toruńskich Spotkań
Teatrów jednego Aktora. Przypomnijmy, że spektakl
powstał w CK105, a wyreżyserowała go Ewa Czapik –
Kowalewska.
W dniach 11-13 marca odbył się Międzynarodowy Festiwal „Złoty Mikrofon Radia Jard” Białystok.
Studium Wokalne wróciło z sukcesami: I miejsce
w kat. duetów: Katarzyna Pawlak i Maria Głowacka
i II miejsce w kat. solistów powyżej lat 16 - Katarzyna
Pawlak. ■ (MG)

fot. Archiwum CK105

fot. Archiwum CK105

Na początku marca odbyły się eliminacje do
37. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Centrum Kultury 105 reprezentowały
uczestniczki Mini Studia Poezji i Piosenki prowadzonego prze Ewę Turowską oraz Studium Wokalnego
prowadzonego przez Dorotę Helbik - Słobodzian. Nominację do konińskiego festiwalu otrzymała Olimpia Ziembaczewska ze Studium Wokalnego CK105,
natomiast z Mini Studia zakwalifikowała się 9 letnia
Patrycja Nykiel. Na festiwalu prezentuje się 2 tysiące uczestników. Występują dzieci z całej Europy, jak
również z Izraela, Japonii i Stanów Zjednoczonych.
Martynka Ćwik, kolejna wychowanka Mini Studia Poezji i Piosenki na zaproszenie szefowej TVP
ABC wzięła udział w programie TVP ABC „Petersburski Music Show”, który jest prowadzony przez Jerzego Petersburskiego Juniora. W każdym wydaniu
młodzi wokaliści i instrumentaliści prezentują swoje
umiejętności. Goszczą też gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

▴ Martynka

▴ Szymon

• Wystawa Zygfryda Barza w Muzeum

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

fot.: BTD

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Uwaga, zmiana cen biletów w BTD

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY CZASOWE
— Do 5.05
Wystawa prac Zygfryda Barza
„Koszalin/Köslin - widoki
750-letniego miasta”.

Kilkadziesiąt obrazów, będących wyobrażeniem najbardziej
charakterystycznych miejsc Koszalina - tych istniejących i tych
znanych ze starych rycin. To
prace Zygfryda Barza, artysty,
który swoją twórczość związał
z Pomorzem. Barz jest znany
głównie dzięki serii grafik prezentujących widoki pomorskich
miast. Tym razem jednak zaprezentowane zostaną obrazy
upamiętniające wyłącznie Koszalin. Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 1.04
Zabytek Miesiąca. Zaprezen-

towany zostanie zabytek znaleziony w ubiegłym roku podczas
prowadzonych badań archeologicznych w centrum Koszalina. Jest to jedno z ciekawszych
zeszłorocznych znalezisk, powstałe w późnym średniowieczu. Fragment uchwytu pokrywy ukształtowany jest w ludzką głowę z dwoma twarzami.
Czyżby był to mitologiczny Ja-

nus, władający ziemią i niebem? Muzeum, ul. Młyńska;
CENY BILETÓW
— Muzeum: normalny - 10 zł,

ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny
(2x2) - 32 zł, zbiorowy - 5 zł,
wstęp na jedną wystawę - 5 zł.
W środy wstęp na ekspozycje
stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na
wernisaże - bezpłatny. Oprowadzenie po wcześniejszym
uzgodnieniu. Muzeum czynne dla zwiedzających od godz.
10:00 do 16:00 (w poniedziałki Muzeum nieczynne);
— 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, grupowy - 25 zł. Premiery - 60 zł. Premiery (bajki)
- 20 zł. Bilety szkolne - 15 zł.

Bilety familijne - 17 zł.
Bilety (Teatr Malucha) - 10 zł.
Bilety na 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 zbiorowe powyżej 20
osób. Filharmonia ma możliwość zmian cen biletów;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy –
12 zł. Tanie poniedziałki –
12 zł (dotyczy wybranych filmów). DKF: jednorazowy –
9 zł, karnet – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł;
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fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne BTD

fot.: Materiały promocyjne zespołu Kartky
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• Koncert: Dziewiąta 7, Neile i Kartky w Clubie105

• „Prawda” - premiera w BTD

• Koncert Korteza w Filharmonii

1 Piątek

2 Sobota

3 Niedziela

— Do 20.04
Wystawa prac nagrodzonych w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Mity
starożytnych Greków
w ilustracji”. KBP, Galeria

— 10:00
Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Szczegóły na

— 10:00
Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Solistów
i Muzycznych Zespołów Estradowych. Szczegóły na stronie:

Region, ul. Plac Polonii;

— 19:30
Koncert: Dziewiąta 7, Neile
i Kartky. Dziewiąta siedem

to młody, koszaliński zespół
grający energetyczną muzykę z pogranicza funk, hip hop,
rock. Neile został doceniony
przez czołówkę polskiej sceny,
wypuszczając pod skrzydłami
MaxFlo album „Blues Od Dnia
Narodzin”. Kartky - młody
i zdolny reprezentant QueQuality. Jego pierwszym, szeroko
przyjętym albumem był „Preseason Highlights”, którym raper
zaznaczył się w świadomości
słuchaczy. Opis na str. 24.
Bilety: 10 zł - przedsprzedaż, 15 zł - w dniu koncertu. Do nabycia w CK105 oraz
na www.ck105.koszalin.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 20:30
Latino Party - impreza ta-

neczna. Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

stronie: www.ck105.koszlin.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 11:00
Laboratorium Lingwistyczne.

Nauka jęz. włoskiego połączona z przygotowaniem spaghetti
carbonara. Zapisy: sekretariat
Pałacu Młodzieży lub tel. 94
348 05 00. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 12:00
KMW: „Zwierzogród”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Prawda” – Duża Scena – Pre-

miera, reż. R. Matusz. „Prawda” jest sztuką o podwójnej
moralności, łamaniu zasad,
prowadzeniu podwójnego życia. Czwórka bohaterów żyje
w zwielokrotnionym romansie,
gdzie sypia się z żoną przyjaciela lub z mężem swojej przyjaciółki. BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Król / We Draw A.

Bilety: 30-40 zł. Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

www.ck105.koszlin.pl. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Prawda” – Duża Scena,

reż. R. Matusz. „Prawda” jest
sztuką o podwójnej moralności,
łamaniu zasad, prowadzeniu
podwójnego życia. BTD,
plac Teatralny 1;
— 20:00
Tranquilizer & Nightrun87 –

koncert triphop, experimental,
minimalistic, alternative, psycho pop. Bilety: 15/20 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

5 Wtorek
— 18:00
DKF: „Pokój”. Kino Kryte-

rium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Koncert Korteza. Artysta jest

wyedukowanym pianistą i puzonistą z zacięciem do muzyki
klasycznej. Bilety: 79 zł (strefa
B), 89 zł (strefa A). Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne artysty
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• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

• Marek Majewski w Domku Kata

• Wystawa Andrzeja Szoki w Bałtyckiej Galerii Sztuki

6 Środa

7 Czwartek

8 Piątek

— 9:00
„Cykor – bojąca dusza” - Duża

— 9:00
„Cykor – bojąca dusza” - Duża

— 9:00
„Cykor – bojąca dusza”

— 17:00
Spotkanie autorskie z Anną
Dziewit-Meller, promujące

— 16:00
Sołtan - Promocja
singla „Pan Sowa” + Warsztaty „Uwolnij Muzykę”.

Scena – reż. W. Rogowski.
Wiadoma to jest rzecz: każdy
się boi potworów. Okropnych
straszydeł z czterema ogonami,
jednym okiem i dwiema głowami. Albo tych oślizgłych strachów, które trzęsą się jak galareta. Albo tych najgorszych, zupełnie niewidzialnych lęków…
Brrrr! A najbardziej boi się ich
bohater naszej bajki: Cykor,
mały mieszkaniec Małego Lasu
położonego w środku Wielkiego Świata opanowanego przez
Straszydła. I jak to zwykle
bywa, to właśnie on będzie musiał stanąć do walki z Potworami. BTD, plac Teatralny 1;

— 10:00
Powiatowa Dziecięca Sesja
Naukowa, podsumowanie kon-

kursu „Mity starożytnych Greków w ilustracji”. Wstęp wolny.
KBP, ul. Plac Polonii;
— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiana będzie

książka Doris Lessing „Pamiętnik przetrwania”. KBP, filia
nr 8, ul. Andersa 4-6;

Scena – reż. W. Rogowski.
BTD, plac Teatralny 1;

książkę „Góra Tajget”. Książka jest historią o ludzkim strachu i krzywdzie bezbronnych.
Tak prawdziwa, że długo nie
da się zapomnieć. Dawno nie
było w polskiej literaturze powieści, która poruszając temat
wojny wybrzmiewa głosem tak
świeżym i przejmującym.
Wstęp wolny. KBP,
ul. Plac Polonii, sala kinowa;
— 18:00
Literackie Odsłony „Krywaj”.

Impreza poetycka i spotkanie
z Ewą Pietrzak i Jerzym Szafirowiczem. Wstęp wolny. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

— 19:00
Scena Muzyczna. Recital au-

torski Marka Majewskiego poety, felietonisty, kompozytora, scenarzysty i reżysera.
Bilety: 15 zł w biurze teatru.
Domek Kata, ul. Grodzka;

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

Bilety: 20 zł. Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego;

— 16:30
Turniej Szachowy
„Cztery Pory Roku - Wiosna”

(dzieci i młodzież do lat 12).
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:00
Wernisaż wystawy autorskiej
Andrzeja Szoki pn.: „Światłocień”. Zostaną zaprezentowane

najnowsze prace malarskie
i rysunkowe autora.
Ekspozycja czynna do 8 maja.
Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert symfoniczny.

J. Chrenowicz - dyrygent,
D. Wroniszewski - obój, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: B. Szabelski Toccata (z Suity na orkiestrę), Wolfgang Amadeusz

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne zespołu

Kalendarium kulturalne

fot. Materiały promocyjne zespołu

8-9

• Koncert Leski w ramach cyklu „105 % Mocy”

• Opera Lwowska w BTD

9 Sobota

11 Poniedziałek

Mozart - Koncert na obój
C-dur K. 314, Ludwig van
Beethoven - VII symfonia
A-dur op. 92. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 11:00 -14:00
Giełda kolekcjonerska. Zgło-

— 16:00
Warsztaty literackie Krajowego Bractwa Literackiego
na temat: „Wiosenny zapach
słowa”. Klub Osiedlowy

Reż. R. Matusz. BTD,
plac Teatralny 1;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

• Zespół Thermit w Kawałku Podłogi

— 19:00
„Prawda” – Duża Scena –

— 20:00
Koncert Soltan czyli Michał.

Wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor. Bilety 20 zł
(uczestnicy warsztatów wstęp
wolny). Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego;
— 20:00
Thermit - koncert poznań-

skiego zespołu metalowego. Bilety: 15/20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
SB Maffija, wystąpią:
Białas, Solar i Tomb.

Po koncercie afterparty,
zagrają: DJ Keys i DJ Cute
Poison. Bilety: 30 - 40 zł.
Klub Studencki
„Kreślarnia”, ul. Rejtana;

w Clubie105

szenia nie później niż trzy dni
przed spotkaniem, tel. 94 343
20 11. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
KMW: „Złoty koń”. Kino

— 12:00
W Samo Południe. Gościć bę-

dziemy A. Krzysiak i A. Kasprzaka, którzy zaprezentują
wyniki badań archeologicznych
na stanowisku z okresu wpływów rzymskich w Czarnówku.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
„Prawda” – Duża Scena. BTD,

plac Teatralny 1;

— 19:00
Spektakl Improwizowany/
Krótkie Gry/ Grupa Impro
„Pod Pretekstem”. Improwi-

zowane formy teatralne, a o losach postaci, które gramy zadecydować możesz właśnie Ty!
Bilety: 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert Leski w ramach
cyklu „105 % Mocy”.

Opis na str. 2 i 4. Bilety: 10 zł.
Club105, ul. Zwycięstwa;

„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

— 17:30 i 20:00
Opera Lwowska – Vivat
Operetka cz.II – Duża Scena.

Opera Lwowska - Vivat Operetka cz. II - to najpiękniejsze
duety i arie operetkowe świata
w wykonaniu artystów i solistów Opery Lwowskiej pod dyrekcją Myrona Yusypovycha.
J. Strauss - syn Uwertura „Zemsta nietoperza”, J. Strauss
Walc „Odglosy wiosny” balet, J.Strauss Toast Orlowskiego akt 2 „Zemsta nietoperza”,
J.Strauss Aria Adeli akt 2 „Zemsta nietoperza”, J.Strauss
„Wielka slawa to zart” akt 1
„Baron cyganski”, J.Strauss
Polka „Eljen a Magyar” balet, J.Strauss Terzett Rosalindy, Adeli, Henricha akt 1 „Zemsta nietoperza”, J.Strauss
„Perski” taniec balet oraz wiele innych. Bilety: 100/120 zł.
BTD, plac Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• DKF: „Powrót” w kinie Kryterium

• Steffen Möller w L.O. Im. S. Dubois

• Koncert Kamila Bednarka w „Kreślarni”

12 Wtorek

14 Czwartek

15 Piątek

—
Henryk Bibiłło - malarstwo.

— 17:00
Uroczystość pt. „Ludzie budują mosty”. Zostaną wręczo-

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki,

Uprawia malarstwo sztalugowe. Na swoim koncie ma około 80 wystaw indywidualnych
– w województwie podlaskim,
na Białorusi, w San Francisco.
Galeria Ratusz I piętro, Rynek
Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Powrót”. Kino Kryte-

rium, ul. Zwycięstwa;

— 18:15
Wernisaż wystawy „Chwytaj chwile”. Na wystawie pre-

zentowane będą prace grupy „Remedium” - słuchaczy
UTW przy Politechnice
Koszalińskiej. Czas trwania:
12-30 kwietnia 2016.
Centrum Kultury 105,
foyer kina, ul. Zwycięstwa;

13 Środa
— 10:00
Spotkanie autorskie z Zofią
Stanecką, autorką książek
dla dzieci. KBP, ul. Plac

Polonii, sala kinowa;

ne Dyplomy DSD / Certyfikaty
Języka Niemieckiego. Gościem
specjalnym spotkania będzie
Steffen Möller. Organizatorzy: CK105, I LO im. St. Dubois
i Gimnazjum nr 6. Wstęp wolny. Aula L.O. Im. S. Dubois;
— 17:00
Dzieje polskich orderów i odznaczeń od II do III RP. Werni-

saż wystawy ze zbiorów Wojciecha Grobelskiego oraz Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Koszalin. Muzeum,
ul. Młyńska;
— 19:00
Scena Teatralna – Premiera „Kto się nie schowa, ten...”.

Monodram na motywach
„Dziennika Anny Frank”. Reż.:
M. Wysmyk, wyst.: K. Wójtów.
Przedstawienie Dialogowej Sceny Młodych. Wstęp wolny za
okazaniem „karty widza” (do
odbioru w biurze teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
„Seans” – Duża Scena,

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

książka Moniki Kowaleczko-Szumowskiej „Fajna ferajna”.
KBP,filia nr 3, ul. Młyńska 12;
— 18:30
Koncert symfoniczny.

R. Kłoczko - dyrygent, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Koszalinie. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert Kamila Bednarka.

Bilety: 35/40 zł. Klub Studencki
„Kreślarnia”, ul. Rejtana;
— 20:00
Koncert zespołu Raz, Dwa,
Trzy. Należą do klasyki.

Znają ich wszyscy. Prostotą i szczerością trafiają do
każdego, są uniwersalni. Bez
względu na wiek - swój i odbiorcy, potrafią trafić w sedno
i uchwycić to coś szczególnego, tu i teraz. Opis na str. 4.
Bilety w cenie: 50/60 zł.
Dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, strona CK105. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne

10-11

• Koncert zespołu SIQ w Clubie105

• „Cafe Sax” w BTD

• Wystawa Krzysztofa Krzywińskiego

16 Sobota

17 Niedziela

18 Poniedziałek

— 8:00 – 16:00
IV Regionalny Kongres Kobiet. Centrum Kultury 105,

— 12:00
„Teatr Malucha” - Mała Sce-

— 17:30
Wernisaż malarstwa Krzysztofa Krzywińskiego „Mała
Retrospektywa III”. Krzysz-

ul. Zwycięstwa;

— 12:00
KMW: „Misiek w Nowym
Jorku”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 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. Akcja spektaklu rozgrywa się w kawiarni Cafe Sax, której pierwowzorem jest lokal mieszczący się
na warszawskiej Saskiej Kępie.
To tam autorka spędzała długie godziny na obserwacji ludzi.
BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Koncert zespołu SIQ.

Opis na str. 4. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 20:00
Manfred i Johnson / Zwierzak
& Doktor Ł. - koncert bluesowy. Bilety: 15/20 zł. Kawałek

Podłogi, ul. Piastowska;

na - Prowadzący: Dominika
Mrozowska, Marcin Borchardt.
Nasi najmłodsi widzowie odwiedzają teatr po to, żeby obejrzeć bajkę. Bajki takie przeżywamy, wierzymy w nie. Za pomocą wyobraźni przenosimy się
do ich magicznego świata. A co
jeśli staniemy się jej częścią? Jeśli bajka nie będzie mogła się
dokonać bez naszego udziału? Może właśnie udział dzieci
est niezbędny, by szczęśliwe zakończenie spotkało także i naszą bajkę? Zapraszamy bardzo
serdecznie wszystkie maluchy
na teatralną przygodę. Bilety:
10 zł. Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 94/ 342-2267. BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
„Cafe Sax” – Duża Scena –

reż. Cezary Domagała.
BTD, plac Teatralny 1;

— 20:00
Stand – Up Polska Antoni
Syrek-Dąbrowski
Michał „Kempa” Kempa!

Bilety 20/25 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

w Galerii Ratusz

tof Krzywiński- ur. 1 grudnia 1961 r. w Szczecinie, absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Pięknych (obecnie UA) w Poznaniu- dyplom w pracowni prof. Józefa
Fliegera. Pedagog w Liceum
Plastycznym w Szczecinie oraz w Policealnej Szkole Artystycznej Top-Art. Ma
na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą.
W Galerii Ratusz artysta zaprezentuje prace z lat 1990 –
2015. Galeria Ratusz II piętro, Rynek Staromiejski;

fot.: Materiały KBP

fot.: Materiały promocyjne

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

• Morze Architektury w Kawałku Podłogi

• Fantastyczna noc w bibliotece

19 Wtorek

20 Środa

22 Piątek

— 9:00
„Pippi Pończoszanka” – Duża

— 9:00
„Pippi Pończoszanka” – Duża

XIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej Reflektor

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 dziewczynka z torbą pełną złotych monet, kroczy
przez życie sama bez rodziców
i pomocy innych. BTD,
plac Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „El Clan”. Argentyna, po-

czątek lat 80. Za obrazem tradycyjnej rodziny z dzielnicy
San Isidro, kryje się złowieszczy
klan aranżujący porwania oraz
dokonujący morderstw. Na czele klanu stoi ojciec Arquímedes,
wyglądający czasem jak niegroźny dziadek z sąsiedztwa,
a czasem jak wcielony diabeł
o zimnym spojrzeniu, Alejandro, jego najstarszy syn, umiejętnie wskazuje mu potencjalne
ofiary. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Scena – reż. W. Rogowski.
BTD, plac Teatralny 1;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, podczas któ-

rego będziemy omawiać
książkę Mircea Cărtărescu
„Dlaczego kochamy kobiety”.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

— przesłuchania uczestników. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 16.00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście”. Koncert pt.

21 Czwartek

„Piosenki na powitanie wiosny”. Zespół „Kwiaty Polskie”
z Tymienia pod dyrekcją Andrzeja Skorki. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 18:00
Szminka Movie „Opowieść
o miłości i mroku”. Kino

KBP, plac Polonii;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Na deskach Muzy wystąpi aktor BTD Leszek Andrzej
Czerwiński, laureat OFPA

„Reflektor” z towarzyszeniem Rafała Kowalewskiego, pianisty, wokalisty i kompozytora. Bilety: 25 zł. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;
— 19:00
Morze Architektury

– kolejny wykład prowadzi
architekt Jacek Krych. Wstęp
wolny. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 17:00
Fantastyczna noc
w bibliotece. Opis na str. 19.
— 18:30
Koncert symfoniczny.

Piotr Sułkowski - dyrygent,
Natan Dondalski - skrzypce,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: J. Brahms
- Koncert skrzypcowy D-dur,
J. Brahms - Tańce węgierskie
nr 1-7. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;

— 20:00
Proletaryat - koncert legendy

rocka. Bilety: 30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne

12-13

• Justyna Steczkowska i Orkiestra Cygańska

• Gala Finałowa XIII OFPA Reflektor - spektakl

• Wieczorek literacko-muzyczny

23 Sobota

24 Niedziela

25 Poniedziałek

— 10:00
Wojewódzkie Prezentacje
Amatorskich Zespołów
Teatralnych. Szczegóły na stro-

XIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej Reflektor
— 18:00
Gala Finałowa XIII OFPA Reflektor - Duża Scena – „Na

— 17:00
„Ofiary i świadkowie tragedii czarnobylskiej mówią
i ostrzegają”. Montaż lite-

w Teatrze Variete Muza

nie: www.ck105.koszlin.pl.
CK105, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
KMW: „Proszę Słonia”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Dzień Wolnej Sztuki. Celem

imprezy jest spojrzenie na sztukę z perspektywy nie kuratorów,
naukowców, lecz osób niebędących specjalistami, a jednak
szczerze sztuką zainteresowanych. Muzeum, ul. Młyńska;
XIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej Reflektor

– przesłuchania uczestników.
Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 20:00
Koncert laureatów. Wstęp

wolny. Polskie Radio Koszalin studio im. Cz. Niemena,
ul. Piłsudskiego;
— 17:00 i 20:00
Justyna Steczkowska
i Orkiestra Cygańska.

Bilety: 120/150 zł. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

reż. Romana Kołakowskiego w BTD

rogu świata i nieskończoności”.
Gościnny spektakl w reż. Romana Kołakowskiego to prawdziwa perełka na artystycznej mapie Koszalina tej wiosny. Przedstawienie zabiera
nas do przedwojennej Warszawy, do uwielbianego przez Polaków okresu rozkwitu Polskiej
muzyki i poezji, teatru i filmu.
W rolach głównych zobaczymy aktorów teatralnych i filmowych - Michała Chorosińskiego
i Damiana Łukawskiego, wielokrotnie nagradzane – Agatę
Klimczak i Agatę Grześkiewicz
a także mistrza – Romana Kołakowskiego. Spektakl poprzedzi gala finałowa XIII edycji
OFPA Reflektor, podczas której
poznamy i usłyszymy zwycięzców tej edycji festiwalu – crème
de la crème młodej polskiej piosenki aktorskiej. Bilety: dół 30 zł, balkon - 25 zł, grupowe
powyżej 15 osób - 25 zł i 20 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;

Krajowego Bractwa Literackiego

racki na podstawie „Modlitwy czarnobylskiej - Kroniki przyszłości” - laureatki Literackiej Nagrody Nobla
z 2015 - pisarki białoruskiej
- Swietłany Aleksijewicz.
Wstęp wolny. Domek
Kata. ul. Grodzka;
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa
Literackiego pt. „Wiosenny
zapach słowa”.

W programie: wiersze brackich poetów, felieton Romka
Dopieralskiego, autorskie
co nieco Władka Pitaka,
przerywniki muzyczne.
Ponadto: słodki poczęstunek,
możliwość zaopatrzenia się
w tomiki brackich poetów.
Informacje:
www.bractwo.bloog.pl
Wstęp wolny. Klub
Osiedlowy „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Ewelina Be Photography

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Koncert Ani Dąbrowskiej w Filharmonii

• Koncert zespołu Cała Góra Barwinków w Clubie105

• KMW: „Ratchet i Clank” w kinie Kryterium

26 Wtorek

29 Piątek

30 Sobota

— 18:00
DKF: „Mustang”. Kino Kry-

— 20:00
Koncert z okazji majowego
weekendu: zespół Cała Góra
Barwinków. Muzyka grupy, to

— 11:00
Sobotnie Poranki Artystyczne

terium, ul. Zwycięstwa;

27 Środa

— 19:00
STAND-UP TIME. 120 min.

najlepszego stand-upu. Bilety: 40/50 zł. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

28 Czwartek
— 19:00
Koncert Ani Dąbrowskiej

promujący najnowszy album
„Dla naiwnych marzycieli”.
Bilety: 79/99 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
Łowcy Talentów - przesłuchania uczestników. Opis na

str. 21. Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

energetyczny mix ska, reggae
i rocksteady. Bilety: 5 zł. Dostępne: kasa kina Kryterium,
recepcja CK105, strona CK105,
www.kupbilecik.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Mikromusic „Matka i żony”
tour + Skubas. Jeśli poprzednie

albumy zespołu niosły ze sobą
dużą ilość melancholii, na płycie „Matka i żony” można znaleźć sporo humoru i przyspieszony rytm. Bilety: 35 – 45 zł.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;
— 20:30
Salsoteka - impreza
taneczna. Bilety: 10 zł.

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

- to bloki pokazowe zajęć artystycznych dla dzieci wraz
z rodzicami. Tym razem
spotkamy się w pracowni
ceramiki i rzeźby. Obowiązują
zapisy w sekretariacie Pałacu
Młodzieży lub tel. 94 348 05 00.
Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 12:00
KMW: „Ratchet i Clank”.

Po zdewastowaniu własnej planety, złoczyńca Drek wraz z armią posłusznych mu Blargów
wyrusza na podbój kolejnych
światów. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Seans” – Duża Scena

– reż. Z. Derebecki. BTD,
Plac Teatralny 1;

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

14-15
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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. 10:00
– 17:00. 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
Plac Teatralny
tel. 94 342 20 58
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
Biuro koncertowe:
tel. 94 342 20 22
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
godz. 11:00 – 15:00
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

Polecamy kultura

Kolejną w tym sezonie premierą Bałtyckiego Teatru Dramatycznego będzie komedia o zdradzie pod
tytułem „Prawda”, autorstwa francuskiego powieściopisarza i dramaturga Floriana Zellera w reżyserii Rafała Matusza. Spektakl pokazany zostanie
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2 kwietnia o godz. 19:00 na Dużej Scenie. O czym opowiada
„Prawda”? Filip od sześciu miesięcy każdą przerwę na
lunch spędza z Alice w hotelowym pokoju. Tej jednak
przestaje to wystarczać i próbuje namówić kochanka,
by wyjechali razem na weekend. Filip również chciałby spędzić więcej czasu z kochanką, ale obawia się,
że o romansie dowie się jego żona Laura. Pojawia się
więc problem jak ukryć ich związek przed Laurą i najlepszym przyjacielem Filipa Paulem, który nota bene
jest mężem Alice. Zrezygnować? Powiedzieć prawdę?
Przecież, jak mówi jeden z bohaterów sztuki, „gdyby
z dnia na dzień ludzie przestali się okłamywać, nie zostałaby na ziemi ani jedna para.”
Florian Zeller jeden z najciekawszych dziś autorów francuskich młodego pokolenia, w swojej ostatniej sztuce stawia pytanie o to, na ile jesteśmy uczciwi
w miłości? Czy potrafimy i mówimy o niej szczerze?

fot. Mat. promocyjne BTD

fot. Mat. promocyjne BTD

Prawda
w teatrze

▴ Rafał Matusz
Prace Zellera zostały przetłumaczone na wiele języków. W roku 2004 autor zdobył prestiżową Prix Interallie za powieść „Fascination of Evil” („La Fascynacja
du Pire”). Obecnie to jeden z najgorętszych talentów
literackich we Francji.
Rafał Matusz, reżyser spektaklu, to także dramaturg i marketing manager. Urodził się w 1973 roku we
Wrocławiu. Był studentem Krystiana Lupy i Jerzego Jarockiego. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii
Dramatu PWST Kraków. W swoim dorobku ma: asystenturę u Jerzego Jarockiego przy „Pułapce” T. Różewicza i „Płatonowie” Antoniego Czechowa. Pracował
także z Mikołajem Grabowskim przy realizacjach teatru telewizji w Krakowie. Ukończył podyplomowe
studia w zakresie zarządzania kulturą – Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie. Jest prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych „Europeum”. Matusz przygotował ponad 25
spektakli w wielu teatrach w Polsce, napisał 4 sztuki
teatralne, z czego 2 zostały zrealizowane w zawodowych teatrach. Jako dramaturg związany z Agencją
Dramatu i Teatru w Warszawie. Obsada: Dominika
Mrozowska, Beata Niedziela, Leszek Andrzej Czerwiński, Wojtek Kowalski. ■ (IR)
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny
w Koszalinie

Polecamy kultura

Wiosna
melomanów
Kwiecień to dla miłośników filharmonii nie tylko okazja, aby posłuchać muzyki klasycznej, ale także aby obejrzeć wystawę portretów poświęconych mistrzom muzyki z całego świata. Prace koszalińskiej
artystki Mariny Szewczyk to zbiór rysunków będących nowym spojrzeniem na wielkich i niezapomnianych kompozytorów z całego świata. W kolekcji nie
zabraknie też koszalińskich akcentów! Dzieła przybliżają nam przede wszystkim wizerunek artystów.
W każdym z obrazów dostrzec można także nawiązania do twórczości muzycznej bądź też ważnych aspektów życia wirtuozów. Przy pośpiesznym przeglądaniu
elementy te mogą uciec uwadze, dlatego sugerujemy
zarezerwować sobie dłuższą chwilę na oglądanie kolekcji.
Wystawa organizowana jest przy współpracy
z Archiwum Państwowym w Koszalinie. Prace będzie
można oglądać przez cały miesiąc od 1 kwietnia we
foyer Filharmonii Koszalińskiej w godzinach otwarcia kasy.
Dla wielu zainteresowanych wystawa może być
też okazją do zakupu biletów na kolejny kwartał. Już
w kwietniu mamy trzy abonamentowe koncerty.
8 kwietnia gwiazdą wieczoru będzie solista Dominik Wroniszewski, który na oboju zagra Koncert

na obój C-dur K.314 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kolejny piątek – 15 kwietnia to ważny wieczór dla
wielu młodych artystów. Na koncercie wystąpi ośmioro uczniów Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Natomiast 22
kwietnia z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej solową partię zagra koncertmistrz Natan Dondalski.
Popowe brzmienia wypełnią salę Filharmonii podczas dwóch dodatkowych wydarzeń. Występ Korteza - kompozytora i wokalisty pochodzącego z Iwonicza. Będzie to dla wielu słuchaczy pierwsza możliwość spotkania z tym młodym 26 - letnim
artystą. Jego koncert będzie miał miejsce 5 kwietnia
o 19:00. Miesiąc zakończy spotkanie z dobrze znaną
na rynku muzycznym wokalistką Anią Dąbrowską,
która promuje właśnie swój najnowszy album „Dla
naiwnych marzycieli“. Artystka na jakiś czas zniknęła ze sceny, by poświęcić się życiu rodzinnemu, a teraz
wraca z nowymi pomysłami muzycznymi.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
Robert Suszczak

fot. Mat. promocyjne Filharmonii

16-17

fot. Mat. promocyjne Muzeum

Polecamy kultura

Dzień Wolnej Sztuki odbędzie się w koszalińskim
muzeum po raz czwarty. Z każdym rokiem popularność tej imprezy wzrasta i nic dziwnego – jej celem
jest spojrzenie na sztukę z perspektywy nie kuratorów, naukowców, lecz osób niebędących specjalistami, a jednak szczerze sztuką zainteresowanych, jakimi są w znakomitej większości goście wszystkich
muzeów świata. Historię obrazów, rzeźb, instalacji
i innych obiektów odkrywają przed odwiedzającymi
wolontariusze, w naszym przypadku uczniowie I LO
im. St. Dubois. Angielski termin „Slow Art” po przetłumaczeniu na język polski można rozumieć dwojako i oba te znaczenia pasują do idei imprezy. W Dniu
Wolnej Sztuki oglądamy jej dzieła powoli, nieśpiesznie; widzimy przy tym sztukę wolną, czyli uwolnioną
od jakichkolwiek uprzedzeń, uczonych analiz, słownikowych definicji albo oczekiwań krytyków.
Według badań goście przed każdym obiektem
w muzeum spędzają średnio 8 sekund. Wynika to
z naszej natury: podświadomie czujemy, że powinniśmy obejrzeć wszystkie dzieła sztuki. Efektem jest
szybkie przebieganie przez sale muzealne i – bezmyślne przebieganie wzrokiem po gablotach. Po takim
„maratonie” jesteśmy zmęczeni i zniechęceni, dodatkowo nie pamiętamy i nie rozumiemy tego, co właśnie zobaczyliśmy. Rozwiązaniem jest właśnie Dzień
Wolnej Sztuki. 23 kwietnia będziemy chcieli przekazać jego ideę zwiedzającym i zaprosić do wspólnego, powolnego zwiedzania. Przez godzinę spróbuje-

Sztuka
uwolniona
my poznać pięć obiektów z naszej kolekcji. Obiektów,
które według wolontariuszy zasługują na szczególną
uwagę, a często pozostają niezauważone. Przy każdym obiekcie będzie stał wolontariusz i animował
rozmowę, dzieląc się z gośćmi własnymi przemyśleniami i – poprzez pytania – motywując do poszukiwania własnych odpowiedzi. Po zwiedzaniu zapraszamy serdecznie do pozostania z nami i podzielenia
się swoimi wrażeniami. W poprzednich latach oglądaliśmy między innymi obrazy znajdujące się na wystawie „Osieki 1963-81”, które dają wiele możliwości
interpretacji i zachęcają do wymiany opinii, ale także przedmioty w rodzaju pieca lub sekretarzyka, które
niekoniecznie postrzegamy jako dzieła sztuki, a jednak kryją one wiele tajemnic i zaskakują kunsztownym wykonaniem.
Dzień ten jest dowodem na to, że każdy, bez
względu na wiek i posiadaną wiedzę, może zwiedzać
muzeum bez kompleksów i zainspirować się znajdującymi się w nim obiektami. Wystarczy dać im szansę, by przemówiły.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
23 marca, Dzień Wolnej Sztuki, godz. 12:00, Muzeum w Koszalinie.

Polecamy kultura

„Noc w bibliotece” na stałe wpisała się w koszaliński kalendarz imprez. Impreza organizowana jest
od sześciu lat i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. Koszalińska Biblioteka Publiczna
jest pierwszą biblioteką publiczną w Polsce, która na
wzór „Nocy Muzeów” zorganizowała imprezę, która – w naszym przypadku – ma zachęcić do czytania
i odwiedzania bibliotek jako miejsc ciekawych, otwartych, a czasem tajemniczych. Każdorazowo „Noc”
poświęcona jest innej tematyce. Były już czasy PRL-u, tematyka regionalna, horrory i kryminały, podróże oraz lata dwudzieste i trzydzieste. W tym roku proponujemy spotkanie pod hasłem „Fantastyczna noc
w bibliotece” i zabieramy naszych czytelników w świat
fantastyki, fantasy i science fiction. Będziemy wspólnie wędrować po świecie wyobraźni, alternatywnych rzeczywistości i niesamowitych postaci. Spotkamy wiedźmina Geralta, Gandalfa Szarego, pilota
Pirxa, księżniczkę Leię, pana Kleksa, Horpynę, Alicję z Krainy Czarów oraz wielu innych bohaterów nie
z tego świata. W tym roku nasze święto miłośników
książki przypadnie 22 kwietnia. Atrakcje rozpoczną się o 17.00, pierwszą z nich będzie spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem, autorem bestsellerowych
powieści z uniwersum Kłamcy – „Kłamca”, „Kłamca 2”, „Bóg marnotrawny”, „Liżąc ostrze”, „Ciemność płonie”, „Kłamca 3. Ochłap sztandaru”, „Gotuj
z papieżem” oraz wielu innych. O 20.00 w sali kinowej KBP rozpocznie się pokaz filmu „Metropolis” połączony z muzyką na żywo skomponowaną przez Macieja Trembowieckiego, znanego na scenie muzycznej
m.in. z zespołu Raggafaya. Tej nocy koszalińska bi-

fot. Mat. promocyjne KBP
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Książki
po ciemku
blioteka podzieli się na sekcje, w których odwiedzający znajdą alternatywne światy. Wspólnie zwiedzimy
Hogwart, Akademię Pana Kleksa, Gwiezdną Maszynownię oraz wiele innych, niesamowitych miejsc. Odwiedzą nas także roboty stworzone w Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Oprawę
artystyczną dopełnią uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Imprezę zakończy ekscytujący fire show wykonany przez grupę Incendi. Propozycje biblioteki skierowane są do wszystkich – małych
i dużych czytelników. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Zapewniamy rozrywkę, warsztaty plastyczne dla dzieci, zwiedzanie niedostępnych na co
dzień dla czytelników magazynów i pracowni introligatorskiej, wiele atrakcji i wspaniałą atmosferę w bibliotece, która nigdy nie jest nudnym miejscem.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
22 kwietnia, Noc w bibliotece, od godz. 17:00, KBP.

Pałac Młodzieży

fot. Archiwum Pałacu Młodzieży

Piosenka
Międzywojnia

Śpiew skowronka obudził kolejny dzień, jeden z wielu w ich życiu, a jednak jakże zupełnie inny. Wiosna przyszła, a z nią międzywojenne odrodzenie. Przyroda budziła się do życia, odrzucając zimowy letarg, w jej ślad szły zaś
nieśmiało zaczynające oddychać nowym życiem
miasta, żyzne wsie i wyzwolone ojczyzny. Wiosenna odwilż na nowo powołała do istnienia piosenkę. Parafrazując słowa jednej z nich, nie śpiewać w takich okolicznościach, to grzech...
Pragniemy przeto, przywołując ten niezwykły czas, zaprosić międzywojenną piosenkę do
Koszalina. Zapraszamy również i Ciebie, szanowny Czytelniku, byś towarzyszył nam w niezapomnianej wyprawie do świata Międzywojnia.
Umożliwi nam to XIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej Reflektor, na który do naszego miasta, już od 22 do 24 kwietnia, zjadą najzdolniejsi adepci sztuki aktorskiej z całego kraju.
Podczas organizowanego przez Pałac Młodzieży festiwalu usłyszeć będzie można do dziś
brzmiące w naszych uszach i sercach melodie,
które przeszły do historii dzięki takim postaciom, jak Hanka Ordonówna, Mieczysław Fogg,
Adolf Dymsza, Zula Pogorzelska, Eugeniusz
Bodo, Maria Modzelewska czy Aleksander Żabczyński. Przez trzy dni festiwalu, najpierw wsłuchamy się w konkursowe interpretacje piosenek,

spośród których jury wyłoni te najlepsze. Laureaci zaśpiewają tradycyjnie podczas koncertu w Polskim Radiu Koszalin. Grand Prix przyznane zostanie zaś na gali w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym. Gwiazdą tegorocznej edycji Reflektora będzie żywa legenda piosenki aktorskiej
w Polsce, Roman Kołakowski, który wraz z zaproszonymi aktorami zaprezentuje spektakl „Na
rogu świata i nieskończoności”, opowieść o Małej Ziemiańskiej, snutą przez Franciszka Fiszera.
Warto zatem już dziś zarezerwować sobie te
trzy weekendowe dni kwietnia, by zawitać do Pałacu Młodzieży na otwarte przesłuchania konkursowe. Formuła tej części festiwalu pozostaje
od lat niezmienna, co oznacza, że i w tym roku
rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach: uczniów szkół średnich, studentów oraz
adeptów szkół aktorskich i teatralnych. Zapraszamy!
Gdy więc usłyszysz, drogi Czytelniku, kwietniowy śpiew skowronka, przenieś się na chwilę
do tych czarno-białych, a jednak kolorowych dni,
wspomnij z nami międzywojenną piosnkę i tych,
którzy ją tworzyli...
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Polecamy kultura

Polowanie
na zdolnych

fot. Archiwum Kawałka Podłogi

Rozpoczęła się IV edycja przeglądu „Łowcy Talentów”. Przedsięwzięcie ma na celu wyszukiwanie i promocję uzdolnionych osób z Koszalina i regionu, które
nie mają możliwości lub pomysłu na zaprezentowanie
swoich zdolności szerszemu gronu odbiorców. Organizatorzy chcą dotrzeć do osób aktywnych w czterech
dziedzinach: muzyka, teatr, plastyka, taniec. Najlepsze
osoby, wyłonione w ramach projektu, zostaną wyposażone w niezbędny dla ich dalszego rozwoju i promocji tzw. „pakiet startowy” zawierający profesjonalnie
przygotowane portfolio - sesję zdjęciową, rejestrację
dźwiękową lub filmową. Wybrane osoby zostaną otoczone artystyczną opieką Stowarzyszenia Rozwoju Talentów „Akademia+” w celu ich dalszego, twórczego
rozwoju. W planach jest organizacja warsztatów, profesjonalne konsultacje, pomoc w kreowaniu wizerunku, opieka impresaryjna. Wybór najbardziej uzdolnionych nastąpi podczas przesłuchań w klubie Kawałek Podłogi. Terminy: 31 marca, 28 kwietnia i 14 maja
o godz. 19:00 Finał odbędzie się w czerwcu przy współpracy z CK105. Aby wziąć udział w przesłuchaniach
należy wypełnić kartę zgłoszeniową, dostępną w klubie Kawałek Podłogi i na profilu FB klubu oraz stowarzyszenia „Akademia+”. Oceną i wyborem najlepszych
zajmą się przedstawiciele mediów, muzycy i dziennikarze. W trzech poprzednich edycjach imprezy brało
udział kilkudziesięciu wykonawców. Przypomnijmy
sobie dotychczasowych laureatów.
I edycja - Klaudia Wieczorek i Karolina Lloyd
- główna nagroda - wydanie singla promocyjnego.
Warto dodać że Klaudia występowała w programie
Must be the Music, którego efektem jest współpraca z wokalistą grupy Coma i jurorem programu, Piotrem Roguckim. II edycja - Filip Karaś i Jakub Kotwica - nagroda pieniężna Prezydenta Miasta Koszalina.
III edycja - zespół Whoiswho - sesja nagraniowa i wydanie płyty. Płyta grupy jest już dostępna, a sami muzycy coraz więcej koncertują w całym kraju i są grywani w coraz większej ilości rozgłośni radiowych.
Zgłoś się już dziś! Długość prezentacji – do 8 minut, kwestie sprzętowe należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym. Imprezę objęło patronatem medialnym Radio Koszalin SA, które jest również fundatorem jednej z nagród - profesjonalnego nagrania
studyjnego w swojej siedzibie. Liczba miejsc w przesłuchaniach ograniczona, warto się pospieszyć! Publiczność zapraszamy do kibicowania. Wstęp wolny.

▴ Zespół Whoiswho

fot. Archiwum Kawałka Podłogi
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Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie
Rozwoju Talentów „Akademia+” i klub Kawałek
Podłogi. ■ (KG)
28 kwietnia i 14 maja, Łowcy Talentów, edycja IV,
godz. 19:00, klub Kawałek Podłogi.

Polecamy sport

Squash - sport
dla wszystkich
Wydawać się może, że to sport, który pojawił się
niedawno. Nic bardziej mylnego. Dyscyplina ta znana była już w XIX wieku, kiedy to wymyślili ją angielscy... więźniowie.
Za więziennym murem tak jak i dzisiaj dostęp
do jakiejkolwiek rozrywek był bardzo ograniczony.
Więźniowie zaczęli więc odbijać małą piłkę o ścianę.
Grano zużytymi piłkami, które po odbiciu od ściany
ulegały spłaszczeniu. W ten sposób powstała nazwa
squash - co w wolnym tłumaczeniu znaczy „zgniatać”.
W krótkim czasie sport ten zaczął wychodzić zza więziennych krat. Trafił do angielskich szkół, po czym
powędrował w świat.
Dziś „zgniatana o ścianę piłka” popularna jest
również w naszym mieście, gdzie dostępne są dwa
korty do gry w squasha. Na miejscu wypożyczyć
można rakiety i wszystko inne potrzebne do gry. Aby
spróbować, nie trzeba więc inwestować we własny
sprzęt.

W tej dyscyplinie niezwykle istotne są buty, które nie mogą brudzić podłogi. Dlaczego? Podłoga kortu znacznie utrudnia amortyzację, a squash wymaga
intensywnego ruchu. Gra się najczęściej w szklanych
„klatkach”, w których na ścianach oznaczone są linie
autowe, zaś na podłodze znajdują się dwa kwadraty
serwowe oraz dwa większe kwadraty, ograniczone liniami - poprzeczną i środkową.
Celem gry jest odbijanie piłki o ścianę i podłogę kortu. Piłka od podłoża może odbić się nie więcej
niż raz. Podobnie jak w tenisie, grę rozpoczyna serw.
Piłka musi w pierwszej kolejności dotknąć przedniej
ściany poniżej linii autowej. Określone jest również
miejsce na podłodze, w które powinna trafić piłka
serwowa. W squasha gra się najczęściej trzy sety do jedenastu punktów. Punkty może zdobyć jedynie osoba
serwująca, zaś rywal może jedynie wywalczyć możliwość serwu.
W Koszalinie w squasha możemy zagrać
w dwóch miejscach. W Forma Squash przy ul. Franciszkańskiej 24, jak również w Adria Squash przy
ul. Grunwaldzka 8-10. W obu klubach ceny za wynajem sprzętu i kortów niewiele się różnią. Wahają się
od 20-50 zł godzinę wynajęcia kortu. Wszystko zależy
od tego w jaki dzień i w jakich godzinach chcemy pograć. Do ceny kortu tego należy doliczyć koszty wypożyczenia sprzętu: rakiety – ok 5 zł i piłki - ok 2 zł.
Może wiec warto zadbać w przededniu wiosny
o kondycję i ze znajomymi dla zdrowia „pozgniatać”
piłkę? ■ (RB)
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Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
AZS Koszalin
— koszykówka
— 08.04
Śląsk Wrocław
- AZS Koszalin;
— 13.04
King Wilki Morskie Szczecin
- AZS Koszalin;
— 16.04
Polpharma Starogard Gd. AZS Koszalin;
— 24.04
AZS Koszalin
- Energa Czarni Słupsk,

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

— 2.04
SMS II Gdańsk
- Gwardia Koszalin;
— 9.04
Gwardia Koszalin
- MLKS Borowiak Czersk,

wstęp wolny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 16.04
Cartusia Kartuzy
- Gwardia Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 2.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Gwardia Koszalin
- Świt Skolwin,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 9.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Cartusia Kartuzy
- Gwardia Koszalin;
— 23.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Gryf Słupsk
- Gwardia Koszalin;
— 30.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Gwardia Koszalin
- Wierzyca Pelplin,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 2.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Lechia II Gdańsk
- Bałtyk Koszalin;
— 9.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Bałtyk Koszalin
- Pogoń II Szczecin,

bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 16.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Kaszubia Kościerzyna
- Bałtyk Koszalin;
— 23.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Bałtyk Koszalin
- KS Chwaszczyno,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 30.04
Bałtycka Trzecia Liga
- Drawa Drawsko Pom.
- Bałtyk Koszalin;

Sporty Motorowe
— 10.04
II runda - Racing Sprint,
Motopark przy
ul. Gnieźnieńskiej;
— 24.04
Otwarcie Sezonu
Motorowego 2016,

Motopark przy
ul. Gnieźnieńskiej;

Polecamy kultura

Trzy zespoły 1 kwietnia
w Clubie105
Dziewiąta 7 to młody, koszaliński zespół grający energetyczną muzykę z pogranicza funk, hip hop,
rock. To co ich wyróżnia, to niezwykła elastyczność
brzmień i zręczne balansowanie pomiędzy klasycznym a nowoczesnym graniem. Skład zespołu tworzą:
Adam Stefański - klawisze, Arkadiusz Wójcik - bas,
Bartosz Zacharek - perkusja, Mariusz Sochacki - gitara, Monika Reiske - wokal, Tomasz Tran – wokal.
Neile to pochodzący z Koszalina raper zaczynał
w nieistniejącym już składzie Portal Casta i przebył
ponad 10 letnią drogę w podziemiu. Jego macierzysta
ekipa to Most Blunted. Neile został doceniony przez
czołówkę polskiej sceny, wypuszczając pod skrzydłami MaxFlo album „Blues Od Dnia Narodzin”, oraz
świetnie przyjęty „Kicktape”.

Kartky - młody i zdolny reprezentant QueQuality. Jego pierwszym, szeroko przyjętym, albumem
był „Preseason Highlights”, którym pochodzący z Bytomia raper zaznaczył się w świadomości słuchaczy.
W zeszłym roku wydał świetnie przyjęte płyty „Shadowplay” i „Fuego Infinito”, które pozwoliły mu jeszcze mocniej zaakcentować swoją pozycję na scenie.
Aktualnie pracuje nad kolejnym longplay'em, który
ukaże się nakładem QueQuality. ■ (MG)
1 kwietnia, wystąpią: Dziewiąta 7, Nelie, Kartky,
drzwi otwarte godz. 19:30, Club105, bilety: 10 zł przedsprzedaż, 15 ł - w dniu koncertu. Do nabycia
w CK105 oraz na www.ck105.koszalin.pl

Aktywny Koszalin

fot. Arch. uniw. trzeciego wieku

24-25

Wydaje się, że oczywiste stwierdzenie, że człowiek uczy się całe życie należy uzupełnić o słowo „powinien”. Wiedzą to chyba najlepiej osoby będące na
emeryturze, dla których ważne jest każde rozwijające zajęcie. Dla takich właśnie osób powstały i rosną jak grzyby po deszczu „Uniwersytety III wieku”.
W Koszalinie funkcjonują dwa, ten większy działający pod auspicjami Politechniki Koszalińskiej, ma ponad siedmiuset słuchaczy. Jak mówi Irena Ciesielska, przewodnicząca samorządu słuchaczy tej placówki, chętnych jest więcej niż miejsc i aby zostać
słuchaczem, czasem trzeba poczekać nawet rok albo
dwa. Wśród chodzących na zajęcia przeważają panie,
a średnia wieku to około 60 lat, choć jest także trzydziestka osób osiemdziesięcioletnich. Główną, choć
nie jedyną formą działania uniwersytetu, są wykłady. Ich treść ma związek z deklarowanymi przez słuchaczy zainteresowaniami i jest ustalana przez samorząd. Na większości środowych spotkań sala wykładowa jest zapełniona niemal w całości. Oprócz nauki,
panie z zarządu proponują swoim koleżankom i kolegom różne działania rozrywkowe – pikniki, bale czy
wycieczki, także zagraniczne. Sprzyja to bardzo integracji grupy, potrzebnej szczególnie osobom samotnym, których w tym gronie nie brakuje. Samotność
to zresztą ważny powód, dla którego dojrzali koszalinianie decydują się na zapisanie na listę słuchaczy
uniwersytetu. Jagoda Litwin, członek zarządu, zasiada również Radzie Seniorów przy prezydencie miasta i interesuje się szczególnie dwiema sprawami: teleopieką i kartą seniora, która ma zacząć obowiązywać od kwietnia tego roku. Słuchacze koszalińskiego

Seniorzy
z indeksami
uniwersytetu od lat angażują się w różne akcje charytatywne, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy na
czele. Krystyna Gnacińska, wiceprzewodnicząca samorządu mówi też o pomocy dla dwóch rodzin wielodzietnych, na rzecz których były zbierane najpotrzebniejsze rzeczy. Seniorów nie brakuje także przy
zbiórce środków na koszalińskie Hospicjum 1 listopada i przy akcji „Żonkil”.
Koszalińscy seniorzy są zrzeszeni w kilku sekcjach, m.in. malarskiej, poetyckiej, fotograficznej i tanecznej. Pojawiają się na corocznych warszawskich
„Juwenaliach”, w których oceniani są razem z rówieśnikami z innych miast i mają na swoim koncie już
sporo nagród. Nowym pomysłem jest objęcie uniwersyteckim patronatem Parku Różanego przy ulicy Piastowskiej. Seniorzy chcą tam pojawiać się kilka razy
w roku, aby robić porządki i sadzić róże.
Panie z zarządu uniwersytetu są bardzo wdzięczne władzom i pracownikom Politechniki Koszalińskiej za bardzo dobrą współpracę – lokalową i merytoryczną. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem
indeksu, zapraszamy do siedziby placówki – ul. Śniadeckich, blok A, pokój 22 na parterze, już pod koniec
czerwca tego roku. ■ (KG)

Fotorelacja z 1. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej, CK105
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Fotorelacja z 1. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej, CK105

KWIECIEŃ 2016 (NR 37)

5.04 Kortez, Filharmonia
9.04 „105% Mocy” - Leski, Club105
15.04 Kamil Bednarek, Kreślarnia
16.04 SIQ, Club105
22-24.04 VIII OFPA Reflektor,
Pałac Młodzieży/BTD
28.04 Ania Dąbrowska,
Filharmonia
29.04 Mikromusic + Skubas,
Jazzburgercafe

