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12 Tenorów w hali widowiskowo-sportowej
Marian Opania, recital. Kawałek Podłogi
Piotr Zemła i Safiro Band, Domek Kata
W hołdzie Tadeuszowi Nalepie, Inferno
„Aktorki”, premiera w Teatrze Propozycji Dialog
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Zazwyczaj, gdy kupujemy bilet, przychodzimy w wyznaczone
na bilecie miejsce, o wyznaczonym czasie, czekamy na teleportację do świata magii. Nie obchodzi nas wtedy, jak to będzie zrobione, byleby zadziałało. Magia dla każdego ma inne oblicze. Jedni zadowolą się szczyptą wzruszeń i garścią uśmiechów, inni oczekują
rozrywkowego skoku na bungee. Za doznania silne, piękne i niezapomniane odpowiada sztab ludzi. Zapraszamy do Centrum Kultury 105 w Koszalinie, aby... ich poznać i stać się chociaż przez chwilę
częścią zespołu. Oferujemy młodzieży płatne, miesięczne staże. Zapraszamy do składania CV w sekretariacie CK 105. Oprócz zarobków, budowania własnego CV, zdobywania doświadczenia oferujemy możliwość współtworzenia festiwali m.in.: Hanza Jazz, „Młodzi i Film”, jak również naszego informatora miejskiego „Trendy
Koszalin”. Przyroda wiosennie i coraz cieplej uśmiecha się do nas.
Znów wkoło zieleni się świat, a w głowach kiełkują nowe pomysły.
Przynieście te nowalijki do nas. Wspólnie będziemy z dumą je prezentować. Innymi słowy, czekamy na osoby kreatywne, pracowite,
które współtworzyłyby największe, koszalińskie festiwale i informator, docierający do kilku tysięcy mieszkańców naszego miasta.

www.ck105.koszalin.pl
www.mmkoszalin.eu
Znajdziecie nas również
w tygodniku „Teraz Koszalin”

Monika Modła
zastępca dyrektora
Centrum Kultury 105 w Koszalinie

Choć czasy swej świetności,
ku utrapieniu znawców kultury,
hrabia Aleksander Fredro ma
za sobą, to inscenizacje jego
utworów niezmiennie bawią
miliony Polaków. Często używamy zdań z jego komedii,
nie wiedząc nawet kto jest ich
autorem. Młodym aktorom
trudności przysparza ośmiozgłoskowiec, czyli charakterystyczny rymowany wiersz,
pochodzący z XVIII wieku,
którym zwykle pisał Fredro,
ale i tak chcą mieć w dorobku
rolę jego autorstwa. Wszystko
to jest świetnym powodem,
żeby obejrzeć nieśmiertelną komedię hrabiego Fredry, czyli
„Zemstę”.
Obchody 60-lecia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
są dobrą okazją do takiej inscenizacji. Zadania podjął się profesor warszawskiej Akademii
Teatralnej, Tomasz Grochoczyński. Powszechnie znane
jest jego zamiłowanie do hrabiowskich rymów. Pierwszy
raz „Zemstę” zobaczył jako
młody chłopak i pamięta, że
nieźle się na niej ubawił. Widział w swoim życiu wielu
wspaniałych aktorów w rolach

Wojciech Rogowski-Cześnik
Leszek Żentara-Dyndalski
Tomasz Grochoczyński

Cześnika czy Papkina, np. Jana Świderskiego i Wiesława Gołasa.
Tak się złożyło w jego życiu, że pierwszą swoją rolę zagrał w utworze Fredry, pracę magisterską pisał na jego temat i reżyserował
pierwszy raz także utwór wielkiego komediopisarza.
Grochoczyński uważa, że „Zemsta” to znakomity sprawdzian
dla każdego aktora, tekst wymaga umiejętności śmiania się z samego siebie, trzeba mieć także właściwe poczucie rytmu. – A jaki
jest Fredro, każdy widzi - śmieje się reżyser. – Nasz spektakl będzie
zrobiony „po bożemu”, bo inaczej nie wypada. Tekst jest napisany
i trzeba go tylko dobrze zagrać i jak najmniej kombinować. Mamy
cztery zgrabne akty, więc i skracać nic nie potrzeba. Mogę powiedzieć, że zespół w Koszalinie macie świetny, wszyscy pracują z wielkim oddaniem i wierzę, że widzowie będą się doskonale bawić. I jeśli
będą wychodzić z teatru w pogodnym nastroju, to uznam, że cel został osiągnięty – przekonuje Grochoczyński.
Zatem można chyba w ciemno zaprosić Państwa do poćwiczenia
mięśni twarzy, szczególnie przy dwóch scenach z Papkinem – jego
testamentem i oświadczynami. I proszę także pamiętać, że: „Niech
się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”. ■ (KG)
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Piąta „Noc
w bibliotece”
Wszyscy miłośnicy książek i bibliotek koniecznie powinni pojawić się 25 kwietnia w budynku przy Placu Polonii. Kolejny raz będzie
można spędzić tam pięć godzin na imprezie zorganizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną we współpracy z CK 105, Komendą Miejską Policji, Zespołem Szkół Plastycznych w Koszalinie i księgarnią Matras. Początek o godzinie
18:00. Tegoroczne hasło przewodnie „Nocy” to:
„O zgrozo! W bibliotece?!” Impreza poświęcona
będzie horrorom, thrillerom i kryminałom – nie
tylko w literaturze, ale także w innych przekaźnikach kultury i zbiorach KBP (muzyka, film).
Dla miłośników klasycznego kryminału
gratką będzie spotkanie z autorem kryminałów
i znawcą literatury kryminalnej, Mariuszem
Czubajem (godz. 18:00). O pracy śledczej policji będą mówić: technik kryminalistyki, grafolog
i technik daktyloskopii. W Galerii Region i czytelni przedstawieni zostaną „klasycy kryminału
i horroru”, „słynni detektywi”, kultowe postacie
z literatury grozy oraz tematyka „wampiryczna”.
Goście zaproszeni zostaną również do „upiornej klasy”, w której będą pisać atramentem sympatycznym w scenerii jeżącej włosy na głowie.
W Dziale Regionalnym będzie się można spo-

tkać z miejscowymi tajemnicami, które przedstawi Lech Fabiańczyk w towarzystwie kata. Oddział Książki Mówionej przeniesie nas w świat
muzyki filmowej z komedii kryminalnych. Trzykrotnie w Galerii Scena, w odstępach 1.5 godzinnych (18:00, 19:30 i 21:00), przedstawione zostaną „Ekranizacje i adaptacje horrorów i powieści
grozy” z uwzględnieniem najstarszych, niemych
filmów – tylko dla dorosłych! Dzieci obejrzą projekcje niezbyt strasznych filmów, wezmą udział
w warsztatach „Stwórz sobie potwora” oraz
warsztatach archeologicznych, a także w zabawie w sklejanie domków z piernika przy lekturze „Jasia i Małgosi”. Młodzież z Zespołu Sztuk
Plastycznych pomoże w „fałszowaniu dzieł sztuki”. Będzie można również zwiedzać magazyny
i – po raz pierwszy! – pokazana zostanie introligatornia, maszyny i ręczna praca przy oprawie
książek i czasopism. Dzięki sieci księgarni „Matras” będzie można kupić książki Mariusza Czubaja, a także inne kryminały oraz horrory i thrillery. „Noc w bibliotece” zakończy pokaz żonglerki ogniem w wykonaniu zespołu „Incendi”.
Ponadto w tym dniu czynne będą wszystkie agendy biblioteki, a księgozbiór tematycznie
związany z „Nocą” będzie na regałach z wolnym
dostępem do półek. ■ (KG)
Noc w Bibliotece 25 kwietnia, początek o godzinie
18:00. Biblioteka Publiczna, Plac Polonii 1;

Koszalinianie będą mieli okazję wziąć udział
w pierwszym pokazie drugiego już filmu konferansjera i kabareciarza Bartosza Brzeskota pt.
„Antyterapia”. 12 kwietnia w kinie Kryterium
na ekranie i na sali zobaczymy całkiem niezłą gromadkę dobrze znanych aktorów: Czarek
Pazura, Bartosz Żukowski, Kasia Figura, Joanna Kurowska, Ewa Kasprzyk, Paweł Wawrzecki, Michał Wójcik, Mariusz Saniternik, Violetta Arlak, Magda Waligórska, Jan Stawarz i wielu, wielu innych.
Sam reżyser tak mówi o pracy nad filmem:
– O ile historie zawarte w filmie były śmieszne na
papierze, o tyle nie potrafiłem ich w dobry, dynamiczny sposób opowiedzieć na ekranie. Kolejnych
trzech montażystów nie umiało wykrzesać z materiału filmowego czegoś sensownego. W końcu mój producent, Paweł Witecki (Mastershot),
– który sam jest świetnym montażystą (m.in. nagroda na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni), postanowił dokonać przewrotu i postawił na
montażystkę Kahę Hoffman. Muszę przyznać, że
był to genialny pomysł, a sama Kaha okazała się
być mistrzynią w swoim fachu. Podkreślę to jeszcze raz: „Antyterapia” w takim kształcie to duża
zasługa mojego producenta, co chyba rzadkie
w tych czasach”. Jak czytamy na stronie filmu:
„ ... jest to komedia, która łączy w sobie wiele podgatunków komizmu. Łatwo odszukać tu subtelny humor sytuacyjny, mocny żart słowny rodem
z amerykańskich stand – up comedies, niepowtarzalną atmosferę czeskich komedii, czy tragikomizm z produkcji Marka Koterskiego”. „Antyterapia” jest opowieścią o Tygrysie – czterdziestoletnim reżyserze filmowym, który potrafi używać
życia, zakrapiając je sowicie alkoholem i nie gardząc kokainą. Wokół siebie ma wielu wspaniałych przyjaciół i niekończące się szeregi kochających kobiet. Problem w tym, że kiedy trzeźwieje,

fot.: Kamil Jurkowski

Prapremiera
Brzeskota

koledzy znikają, kobiety okazują się mniej skore
do bezwarunkowej miłości i jako towarzysz życia zostaje tylko przejmujący kac. Decyduje się
zatem na antyterapię. Co zaś się tyczy samej premiery, to poza wymienionymi aktorami pojawią się koszalińskie VIPy i media, także ogólnopolskie. Całość okraszona będzie bankietem, szeregiem atrakcji artystycznych oraz upominkami
i niespodziankami okolicznościowymi. Film został sfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film (powołanego z inicjatywy Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Prezydentów Miasta Szczecina oraz Miasta Koszalina), który wspiera rozwój działalności filmowej w regionie. ■ (KG)

Pierwsze cztery osoby, które pojawią się
przy kasie z tym numerem Trendów, mają
darmowy wstęp na imprezę.

Wernisaż: 3 kwietnia, godz. 17:00
CK 105 w Koszalinie Bałtycka Galeria Sztuki
Wystawa do dnia 5 maja 2014

fot.: materiały promocyjne Piotra Zemły

Zapowiedzi CK 105
Piotr Zemła z zespołem Safiro Band
Najpierw było marzenie, a z niego powstał
Safiro Band. Piotr Zemła wysłał w wszechświat
myśl i prośbę o przysłanie mu muzyków do stworzenia zespołu. Przez jakiś czas szukał, ale jakoś
nic nie zapowiadało, że pewnego dnia stanie się
cud, aż tu nagle… Pojawili się spontanicznie, jeden po drugim: Tomasz Wolskit – perkusista,
Krzysztof Szymanowski – piano, Marian Raatz
– puzon, Mirosław Hołub – bas. Połączyła ich
przede wszystkim przyjemność grania muzyki,
którą lubią. Safiro kojarzy się z czymś wyjątkowym, pięknym, eleganckim. Safiro to też szafir,
kamień magiczny, który przynosi szczęście. Jest
zespół, jest nazwa i jest też muzyka szafirowa. Zespół gra ponadczasowe standardy w ciekawych
aranżacjach, dzięki którym można oderwać się
od prozy życia i przenieść się w cudowny bezczas.
5 kwietnia, godz. 20:00, Domek Kata
Bilety w cenie 20 zł dostępne
w kasie kina Kryterium, i w kasie CK 105

• „Pozycja dziecka” DKF w Kinie Kryterium

fot.: materiały promocyjne

fot.: archiwum artystyki

fot.: materiały promocyjne artystki

• Anna Kaczor w Muzeum

O człowieku i naturze
Swoje najnowsze realizacje zaprezentują dwie
artystki mieszkające obecnie i tworzące w Toruniu - Anna Kola i Jolanta Gawryś-Jędrej. Obie
związane z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym ich drogi przecięły się po raz pierwszy. Dr
hab. Anna Kola prowadzi pracownię Fotografii
na specjalizacji Multimedia, którą ukończyła Jolanta Gawryś-Jędrej, obecna doktorantka tamtejszego Wydziału. Jest to spotkanie dwóch osobowości i temperamentów twórczych, a jednocześnie dwóch spojrzeń na fotograficzne medium.
Jednego, czystego i skupionego na doskonałym
fotograficznym odwzorowaniu oraz drugiego, interpretującego naturę poprzez fotografię i szkło.
Anna Kola inspiruje się naturą tworząc wielowarstwowe, fotograficzne pejzaże i obiekty ze
szkła, w których wykorzystuje drewno i kamień.
W twórczości Jolanty Gawryś-Jędrej kluczową
rolę odgrywa człowiek i jego psychika. Artystka tworzy złożone portrety studyjne łącząc fotografię z haftem, farbami fosforescencyjnymi oraz
technikami multimedialnymi. Na wystawie każda z artystek zaprezentuje swoje postrzeganie
otaczającej ich rzeczywistości (natury i człowieka), a także prace będące pewnego rodzaju ukłonem w stronę idei i inspiracji tej drugiej.

Kalendarium kulturalne

fot.: materiały promocyjne dystrybutora
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• „Zemsta” w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym

Wydarzenia stałe 1 Wtorek
Muzeum czynne od
godz. 10:00 do 16:00
(w poniedziałki nieczynne).
Ceny biletów: normalny - 10
zł, ulgowy - 8 zł, rodzinny
(2x2) - 32 zł, zbiorowy - 5 zł,
bilet wstępu na jedną wystawę - 5 zł. W środy wstęp na
ekspozycje stałe jest bezpłatny. Wstęp na wernisaże wystaw jest bezpłatny.
Wystawy:
— do 6 kwietnia, Malarstwo
Anny Kaczor. Anna Kaczor

mieszka i tworzy w Wejherowie.
Związana ze środowiskiem artystycznym Trójmiasta, od lata
współpracuje z ERA-ART Stowarzyszeniem Promocji Artystów Wybrzeża. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Supraślu, a także Wydziału Edukacyjno - Filozoficznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
Inicjatorka i uczestniczka wielu plenerów, wieloletni pedagog wychowania artystycznego.

Muzeum w Koszalinie, ul.
Młyńska;

— 9:00
A. Fredro „Zemsta”, (patrz
str. 3). Duża Scena, bilety
15 zł. Karta Dużej Rodziny
obejmuje wszystkie spektakle niedzielne - ranne i wieczorne, (z wyjątkiem spektakli agencyjnych) bilety:
10 zł od os. Bałtycki Teatr
Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
DKF „Pozycja dziecka”
Reż.: Calin Peter Netzer, obsada: Luminita Gheorghiu,
Bogdan Dumitrache, gat.:
dramat, Rumunia, 2013, 116
min. Cornelia właśnie skończyła 60 lat, jest zadbana,
majętna i szanowana. Osiągnęła sukces zawodowy, ma
oddanego, siedzącego pod
pantoflem męża oraz wpływowych znajomych wśród
bukareszteńskich elit. Jednak
życie wcale Cornelii nie cieszy... Ukochany jedynak, jej
oczko w głowie, 34-letni Barbu ze wszystkich sił stara się
uniezależnić od matki. Wyprowadził się z domu, ma
własny samochód, a także
dziewczynę, która zupełnie

nie spełnia standardów Cornelii. A najsmutniejsze jest
to, że Barbu unika rodzicielki jak ognia. Nie raczył nawet przyjść na jej urodziny...
Bilety: 8 zł, Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Spotkanie Towarzystwa
Przyjaźni Polsko Chińskiej,
oddział Koszalin. Tematem spotkania będzie Opera
Chińska. Opowie o niej Barabali Li Przywara, wstęp
wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Finał Rap Ring Battle, Czarny Wtorek, gwiazda wieczoru bitwy na mikrofony - najlepszy freestylowiec w Polsce – Czeski, bilety: studenci
i panie 5 zł, pozostali: 8 zł,
Kreślarnia, Klub studencki,
ul. Rejtana;

ɞ „Zemsta” w BTD

ɞ O człowieku i naturze. Wystawa w CK105

ɞ Bożena Harasimowicz w Filharmonii

ɞ Recital Piotra Zemły w Domku Kata

2 Środa

3 Czwartek

4 Piątek

5 Sobota

— 9:00
A. Fredro „Zemsta”, (patrz
str. 3). Duża Scena, bilety:
15 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
Pracownia Eko-Rękodzieła.
Z nietypowych materiałów
stworzymy dekoracje domowe, praktyczne organizery,
koszyczki, biżuterię i wiele innych. Cykl zajęć przygotowany jest zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych.
Wszystkie potrzebne materiały zostaną zapewnione przez
Akademię Rozwoju. Koszt:
10-15 zł w zależności od zajęć. Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
Koszalińska Scena Literacka
Wystąpią: autorka, L. Nowosad, K. Pilecka, N. Wieszczycka. O oprawę muzyczną zadba
M. Dąbrowska z grupą Forte,
wstęp wolny, Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

— 9:00
A. Fredro „Zemsta”, (patrz
str. 3).Duża Scena, bilety 15
zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 17:00
Wernisaż Wystawy pamięci
koszalinian, uczestników
walk o Monte Cassino
1944–2014”. Wstęp wolny,
Muzeum, ul. Młyńska;
— 17:00
Wernisaż wystawy pt.
„O człowieku i naturze”.
A. Kola i J. Gawryś-Jędrej.
Wstęp wolny, Bałtycka
Galeria Sztuki CK 105;
— 19:00
Spotkanie Radiowego Klubu Obieżyświata. Gościem
będzie Bartosz Malinowski
z prezentacją pt.: „Chadar lodowa droga”. Wstęp wolny,
Radio Koszalin;
— 19:00
The 12 Tenors. Bilety: 60 –
95 zł, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Śniadeckich,
— 20:00
Spotykanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy, wstęp wolny,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

— 9:00
A. Fredro „Zemsta”, (patrz
str. 3). Najsłynniejsza klasyczna komedia Aleksandra
hr. Fredry o sąsiedzkiej wojnie dla zasady. Duża Scena,
bilety 15 zł, Bałtycki Teatr
Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 18:30
Koncert wielkanocny.
H. M. Górecki III „Symfonia
pieśni żałosnych” op. 36
Ryszard Wagner Preludium
z III aktu i „Karfreitagszauber”
z dramatu muzycznego
„Parsifal”. F. Zacher - dyrygent, B. Harasimowicz - sopran, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Bilety: 25, 30,
35 zł (Karta Dużej Rodziny:
zniżka w wysokości – 15 zł),
Nowa Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 19:00
A. Fredro „Zemsta”, Duża
Scena, bilety: 20 – 40 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Marian Opania, recital.
Bilety: 40 zł, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 17:00,
Koncert charytatywny dla
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka pieniędzy dla Hospicjum. Wystąpi
Orkiestra Akordeonowa
AKORD. Wstęp wolny, sala
widowiskowa CK 105;
— 19:00
Jesteśmy na wczasach, czyli
polska miłość - reż. Cezary
Domagała. Tym razem
zapraszamy państwa na
wczasy w pensjonacie Orzeł.
Na dancingu usłyszymy największe przeboje minionych
dekad, do których słowa napisał Wojciech Młynarski:
„Jesteśmy na wczasach”,
„W Polskę idziemy”, „Daj
des, Jesienny Pan” itp. Dla
wielu z nas, są one wspomnieniem budzących się
uczuć, cudownych miejsc
i ludzi, słowem wszystkiego,
co w skrócie nazwać można
polską miłością. Duża Scena,
bilety: 20 – 40 zł. Bałtycki
Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;

fot.: Archiwum CK 105 w Koszalinie

fot.: Cezary Żukowski

fot.: materiały promocyjne artystki

fot.: materiały promocyjne artystki

fot.: Izabela Rogowska

Kalendarium kulturalne

fot.: archiwum artysty

8-9

Kalendarium kulturalne

ɞ Koncert w hołdzie Tadeuszowi Nalepie

ɞ Wojewódzki przegląd solistów w Domku Kata

6 Niedziela
—19:00
VII Koncert w hołdzie Tadeuszowi Nalepie. Jak co roku
artyści zaprezentują głównie utwory Tadeusza Nalepy
i zespołów, w których grywał
w aranżacjach oryginalnych
oraz akustycznych. W tym
roku wystąpią: Roadside,
Romek Puchowski, Krzysztof Okupski, Zwierzak, Dr Ł,
Wojtek Madera, bilety: 15 zł,
Klub Inferno, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Recital Piotra Zemły
z zespołem Safiro Band,
bilety: 20 zł (str. 6), Domek
Kata, ul. Grodzka;
— 20:00
Olbrzym i kurdupel.
Koncert improwizatorów,
free jazz, gościnnie Willi
Hanne - perkusja. Bilety:
20 zł - w cenie biletu płyta.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;
— 22:00
Hatti Vatti „Worship Nothing” Promo Tour!. Hatti
Vatti, Worship Nothing Release info, bilety: 10 zł, Klub
Plastelina, ul. Mickiewicza;

— 10:00
Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej - eliminacje. Centrum Kultury 105
w Koszalinie zaprasza dzieci
w wieku 6-12 lat do uczestnictwa w eliminacjach powiatowych, Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 13:00
Wojewódzki Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – eliminacje. Centrum Kultury 105
w Koszalinie zaprasza młodzież gimnazjalną (ukończone 13 lat), ze szkół średnich
oraz osoby dorosłe do uczestnictwa w eliminacjach powiatowych. Domek Kata,
ul. Grodzka;

ɞ DKF „Smak curry” w Kinie Kryterium

ɞ Wernisaż wystawy D. Nawrockiej w Muzeum

ɞ Hubert Salwarowski w Filharmonii

8 Wtorek

10 Czwartek

11 Piątek

— 10:30
Zumba obudzi cię lepiej niż
kawa – zajęcia z Aleksandrą
Krawczyk, zapisy pod nr 663
575 343, karnet: 90 zł, 10
wejść: 130 zł, pojedyncze:
15 zł, Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
DKF „Smak curry”
Reż.: Ritesh Batra, obsada:
Irrfan Khan, Nimrat Kaur,
gat.: dramat,Francja/Indie/
Niemcy, 2013, 104 min. Życie jest jak hinduskie jedzenie - bogate w aromaty, smaki i kolory. Ila, wciąż młoda
i piękna, postanawia dodać
trochę koloru swemu bezbarwnemu małżeństwu zgodnie z maksymą „przez
żołądek do serca”. Kobieta
ma wielką nadzieję, że nowa
potrawa, której smak doprowadziła do doskonałości,
przyspieszy bicie serca jej
wiecznie nieobecnego męża.
Specjalna przesyłka z jedzeniem, wysłana do niego do
biura, przez pomyłkę trafia
w ręce innego mężczyzny. Bilety: 8 zł, Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 9:30
Podróże Guliwera. Duża
Scena, bilety: 15 zł. BTD,
ul. Modrzejewskiej;
— 10:30
Zumba obudzi cię lepiej niż
kawa – zajęcia z A. Krawczyk,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 17:00
Wernisaż wystawy prac Danuty Nawrockiej, do 4 maja.
Wstęp wolny, Muzeum,
ul. Młyńska;
— 18:00
Dni Wegetarianizmu. Wstęp
wolny. Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej
— 19:00
Scena Teatralna – Premiera
„Aktorki” na motywach
sztuki Artura Grabowskiego.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
Koncert zespołu Raggafaja
w ramach cyklu koncertów
Unplugged. Wstęp wolny,
Radio Koszalin;
— 20:00
Spotkanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy, wstęp wolny, Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

— 11:00 – 15:00
Jarmark wielkanocny, Podczas imprezy będzie można kupić nie tylko palmy i pisanki,
ale także regionalne produkty kulinarne, wyroby rękodzielnicze i dzieła sztuki ludowej.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
„Młody Artysta”. I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Młody Artysta” dla szkół podstawowych - zasięg miejski,
etap I - klasy IV, regulamin na
www.pm.koszalin.pl, Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 16:00
„Pożegnanie zimy - Powitanie wiosny”. W koncercie wystąpią: „Złoty Łan”” z
Wiekowic oraz Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”.
Wstęp wolny, Domek Kata;
— 17:00 i 20:00
Siostrunie - reż. Mariusz
Kiljan - Agencja Ale! Teatr,
Siostrunie to niekonwencjonalna, muzyczna opowieść,
która rozbawi do łez każdego, kto zobaczy ten spektakl.
Bilety: 75 i 85 zł. Duża Scena,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;

fot.: materiały promocyjne muzeum

fot.: archiwum artysty

fot.: archiwum Danuty Nawrockiej

Kalendarium kulturalne

fot.: archiwum artysty
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fot.: materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

ɞ Jerzy Salwarowski w Filharmonii

ɞ Jarmark Wielkanocny w Muzeum

ɞ Flamenco w Centrali Artystycznej

12 Sobota
 18:00
—
Dni Wegetarianizmu. Pokaz filmowy, spotkanie z dietetykiem o korzyściach płynących z tego sposobu życia
i warsztaty kulinarne, wstęp
wolny. Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 18:30
I Koncert fortepianowy
d-moll op. 15 Ludwig van
Beethoven V symfonia
c-moll op. 45-lecie pracy
artystycznej Mistrza batuty
Jerzy Salwarowski - dyrygent
Hubert Salwarowski - fortepian Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Bilety: 25, 30,
35 zł (Karta Dużej Rodziny:
zniżka w wysokości –15 zł),
Nowa Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 20:00
Kamil Piotrowicz Kwintet.
Bilety od 10 do 20 zł.
Sala widowiskowa CK 105;

— 9:00
Piąty turniej Draft Koszalin
z najnowszego dodatku gry
Magic The Gathering - Theros, Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 10:00 –15:00
Jarmark wielkanocny,
Muzeum, ul. Młyńska
— 11:00 – 14:00
„Giełda kolekcjonerska”
Zgłoszenia udziału kolekcjonerów przyjmowane są nie
później niż trzy dni przed
datą spotkania, tel. 94 343
20 11. Muzeum, ul. Młyńska;
— 17:00
Recital Natalii Bogusz,
która pracuje pod kierownictwem Małgorzaty Ostrowskiej w Pałacu Młodzieży,
wstęp wolny, Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 18:00
A. Fredro „Zemsta”, (patrz
str. 3). Duża Scena, bilety: 20
– 40 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Rewia Studio 54, muzyka
lat 70 - tych, bilety: 45 i 35
zł, Teatr Variete Muza,
ul. Morska;

— 19:00
Przedpremierowy pokaz filmu Bartosza Brzeskota
„Antyterapia” z udziałem
ekipy filmowej. (o filmie na
str. 5), Kino Kryterium;
— 19:00
Wieczór w rytmie Flamenco.
Pokaz tańca przygotowany
przez Szkołę Tańca Astra
Marleny Krawczyk, wstęp
wolny. Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Koncert zespołu Kabanos
promujący najnowszą płytę
„Dramat współczesny”,
bilety: 20 zł (przedsprzedaż),
30 zł, Klub Inferno,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Salsonetka. Wieczór taneczny - salsa dla wszystkich,
pokazy par mistrzowskich.
Bilety: 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
Mb Flow! Prezentuje: Quebonafide support: Junior,
Włodyś & Dj Ms, bilety:
I pula 15 zł, II pula 20 zł,
w dniu imprezy 25 zł, Klub
Plastelina, ul. Mickiewicza;

ɞ Cezariusz Gadzina w Variete Muza

13 Niedziela

15 Wtorek

— 19:00
„Cafe sax” - Piosenki
Agnieszki Osieckiej, reż.
Cezary 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, to tam rodziły się pomysły nowych tekstów. Przenosząc się na półtorej godziny w tamtą rzeczywistość,
staniemy się świadkami opowieści o ludzkich uczuciach
i namiętnościach. Duża Scena,
bilety: 20 – 40 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 18:30
Kabaret pod Wyrwigroszem.
Bilety: parter 50 zł, balkon 45
zł. Sala widowiskowa CK 105;

— 09:00
„Pippi Pończoszanka”, reż.
Wojciech 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. Jej
przyjaciółmi są małpka Nilsson, koń oraz rodzeństwo
Annika i Tommy, z którymi przeżywa niesamowite
przygody. Jeśli chcecie poznać jakie to były przygody,
odwiedźcie Pippi w teatrze.
Duża Scena, bilety: 15 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 10:30
Zumba obudzi cię lepiej niż
kawa – zajęcia z Aleksandrą
Krawczyk, zapisy pod nr 663
575 343, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

• DKF „Wielkie piękno” w Kinie Kryterium

— 16:00
Wtorek Łasucha.
Degustacja dań kuchni klubowej, poczęstunek i nagrody
kulinarne. Szczegóły na FB
klubu. Wstęp wolny, Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 18:00
DKF „Wielkie piękno”
Reż.: Paolo Sorrentino, obsada: Toni Servillo, Carlo
Verdone, gat.: komediodramat, Włochy/Francja, 2013,
144 min. Jep Gamberdella –
przystojny, czarujący mężczyzna – pomimo pierwszych
oznak starzenia się w pełni
korzysta z miejskiego życia.
Chodzi na szykowne kolacje
i przyjęcia, gdzie jego bystry
dowcip i przyjemne towarzystwo są zawsze mile widziane. Bilety: 8 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Cezariusz Gadzina i jego
goście w ramach Mec Muza
Jazz, bilety 15 zł,
Teatr Variete – Muza,
ul. Morska;

fot.: materiały promocyjne artysty

fot.: Izabela Rogowska

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

fot.: archiwum artysty

fot.: Izabela Rogowska

ɞ „Cafe Sax” w BTD

Kalendarium kulturalne

fot.: materiały promocyjne Centrali
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• „Pippi Pończoszanka” w BTD

• Spotkanie z grą gruzińską w Centrali

• Bacteryazz w Klubie Inferno

16 Środa

17 Czwartek

19 Sobota

— 09:00
„Pippi Pończoszanka”, reż.
Wojciech Rogowski. Duża
Scena, bilety: 15 zł. Bałtycki
Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
Pracownia Eko-Rękodzieła,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Koncert „We will rock EU”.
Koncert kończący czterodniowe warsztaty muzyczne
prowadzone przez muzyków
z Brukseli, którzy przyjechali do Koszalina z ambasadorem kultury Unii Europejskiej, znakomitym saksofonistą Cezariuszem Gadziną,
pochodzącym ze Złocieńca.
Warsztaty, w których wzięła udział młodzież ze szkoły
muzycznej, będą się odbywać
pod hasłem: hip, hop, soul,
funk. Na scenie Teatru Variete Muza wspólnie wystąpią uczniowie i nauczyciele.
Wstęp wolny, Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

— 10:30
Zumba obudzi cię lepiej niż
kawa. Zumba to zainspirowa-

— 19:30
Inferno Rock Fest I
Pierwszy koncert z nowego cyklu imprez dla miłośników szeroko pojętej muzyki rockowej. To nowy pomysł na cykliczna imprezę,
podczas której prezentowałyby się w Koszalinie zespoły
z tak zwanego „podziemia”
muzyki rockowej i nie tylko.
Także lokalne zespoły będą
miały szanse zaprezentować się wśród różnorodnych
wykonawców. Organizatorzy chcą, aby na jednej scenie grały zespoły punkowe,
metalowe, rockowe, reggae
czy bluesowe. Czy dojdzie do
drugiej, jesiennej edycji festiwalu, w dużej mierze zależy od zainteresowania widowni. Zagrają dwa zespoły lokalne Bacteryazz i T-34
oraz dwie niemieckie ekipy spod znaku Grind/Death/
Metal/Thrashcore Breed Of
Bacchus I Tacheless, bilety:
15 zł, Klub Inferno, ul. Zwycięstwa;

na latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Osiągnęła ogromy sukces, wciągnęła tysiące ludzi i jak szalony ogień
rozniosła się po całym świecie.
Jest bardzo innowacyjnym systemem fitness, który poprzez
świetną zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję, a przede wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia
nas w świetne samopoczucie. –

zajęcia z Aleksandrą Krawczyk, zapisy pod nr 663 575
343, Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Spotkanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy, wstęp wolny,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

• Pamiątki pontyfikatu JPII w Muzeum

• DKF Tajemnica Filomen w Kryterium

22 Wtorek
— 10:30
Zumba obudzi cię lepiej niż
kawa – zajęcia z Aleksandrą
Krawczyk, zapisy pod nr 663
575 343, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 13:00
Otwarcie wystawy: Pamiątki pontyfikatu Jana Pawła II,
do 4 maja. Prezentacja pamiątek dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II, pochodzących ze zbiorów członków koszalińskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Ekspozycja przygotowana w związku
z kanonizacją Ojca Świętego. Na wystawie zaprezentowane zostaną medale i monety upamiętniające najważniejsze wydarzenia
z pontyfikatu (m.in. pielgrzymi do Polski). Zobaczyć
będzie można m.in. medale wybite w związku z wizytą Jana Pawła II w Koszalinie w 1991 roku. Zaprezentowane zostaną również
znaczki pocztowe z Janem
Pawłem II, kartki pocztowe
dotyczące miejsc, które odwiedził papież oraz zapro-

szenia na spotkania z papieżem. Wstęp wolny,
Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
DKF „Tajemnica Filomeny”.
Reż.: Stephen Frears, obsada:
Judi Dench, Steve Coogan,
gat.: dramat, Francja/Wlk.
Brytania, 2013, 94 min. Filomena Lee (Judi Dench) jest
prostą, religijną Irlandką.
Jako młoda dziewczyna zaszła w ciążę i zhańbiona została odesłana do klasztoru.
Tam urodziła dziecko, które
zakonnice oddały do adopcji. 50 lat później Filomena
postanawia odnaleźć syna.
Pomaga jej Martin Sixsmith
(Steve Coogan) – błyskotliwy
dziennikarz polityczny, zainteresowany kontrowersyjnym tematem. Bilety: 8 zł,
Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Kalendarium kulturalne

• Spotkanie przy grze gruzińskiej w Centrali

• Adam Woch w Filharmonii

• Dzień wolnej sztuki w Muzeum

24 Czwartek

25 Piątek

26 Sobota

— 10:00
XIII Dziecięcy Konkurs Piosenki Ekologicznej „Śpiewajmy o przyrodzie” regulamin na www.pm.koszalin.pl,
Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 10:00
Konkurs piosenki ekologicznej. Konkurs propaguje piosenki o tematyce związanej z naturą. Jego celem
jest kształtowanie świadomej postawy młodego człowieka i jego wpływu na środowisko. Wstęp wolny, Radio Koszalin;
— 10:30
Zumba obudzi cię lepiej niż
kawa – zajęcia z Aleksandrą
Krawczyk, zapisy pod nr 663
575 343, Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej
— 19:00
Koncert filmowy: „THE
WASHING MACHINES”.
Wstęp wolny, Radio
Koszalin;
— 20:00
Spotkanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy, wstęp wolny,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej

— 18:30
Maurice Ravel Alborada del
gracioso Joaquin Rodrigo
Concierto de Aranjuez na gitarę i orkiestrę Gerardo Tamez Concierto Dos Dalias na
harfę, gitarę i kwintet smyczkowy Cesar Franck Symfonia
d-moll, J. Miłosz Zarzycki dyrygent, A. Woch - gitara,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Bilety: 25, 30, 35 zł
(Karta Dużej Rodziny: zniżka w wysokości –15 zł), Nowa
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Love Forever”, reż. Michał
Siegoczyński, Scena na
Zapleczu, bilety: 20 – 30 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Przebojowy Koszalin i Disco
Festiwal, wystąpią: Boys,
Akcent, Exaited, Milano,
Piękni i Młodzi, Jorggus, bilety: od 25 zł, Hala Widowiskowo- Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 20:00
Stand-up Koszalin przedstawia. Bilety: 20 zł, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 10:00
Wojewódzkie Prezentacje
Amatorskich Zespołów Teatralnych. Zapraszamy do
udziału teatry szkół podstawowych, gimnazjów, teatry
młodzieżowe i dorosłych.
W prezentacjach mogą
uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy
teatralne: teatry dramatyczne, poetyckie, kabarety,
teatry pantomimy, teatry
lalkowe i teatry piosenki.
Wstęp wolny, Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 12:00 – 15:00
Dzień wolnej sztuki.
To akcja, która ma uświadomić gościom muzeów, że
mimo braku specjalistycznego wykształcenia czy głębszego zainteresowania sztuką,
mogą świadomie ją odbierać
i czerpać z tego przyjemność.
Do muzeum można wejść,
by zobaczyć tylko kilka wybranych dzieł bez przymusu
obejrzenia wszystkiego.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
„Love Forever”, reż. Michał
Siegoczyński, Scena na

fot.: materiały promocyjne artystów

fot.: materiały promocyjne artysty

fot.: materiały promocyjne centrali

fot.: materiały promocyjne muzeum

fot.: materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: materiały promocyjne muzeum

Kalendarium kulturalne

• Freida Bend w Klubie Inferno

Zapleczu, bilety: 20 – 30 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
koncert Małgorzaty Wiercioch, aktorki BTD w ramach współpracy i z okazji
60-lecia BTD, Teatr Variete
Muza. ul. Morska;
— 19:00
Łowcy Talentów - pierwsza
impreza w II edycji konkursu
Śpiewasz? Grasz? Uważasz,
że jesteś dobry? Skonfrontuj
się z publicznością !!! Daj się
odkryć! Wygraj! Profesjonalny pakiet startowy do swojej
kariery! Więcej szczegółów na
FB Kawałka Podłogi i CK 105;
— 20:00
Koncert i dance party
z zespołem Freida Bend.
Kolejna z cyklicznych imprez
z zespołem Freida Bend dla
każdego, od lat 18 do 99. Bilety: 12 zł. Informacje i rezerwacje pod tel. 600 483 666,
Klub Inferno, ul. Zwycięstwa;

16-17

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
fot.: Izabela Rogowska

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Izabela Rogowska
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Bałtycki Teatr Dramatyczny
94 342 22 67
Centrala Artystyczna
505 046 724

• „Zemsta” w BTD

• DKF „Witaj w klubie” w Kinie Kryterium

• „Zemsta „w BTD

27 Niedziela

29 Wtorek

30 Środa

— 12:00
Familijny Park Sztuki, czyli
cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin. Zacznij od Bacha. Myślą przewodnią spotkania
będzie taniec dworski. Osoby uczestniczące w koncercie
proszone są o przybycie
na spotkanie z elementami z epoki Bacha i Mozarta, a więc wachlarzami, perukami, kapeluszami oraz
fragmentami strojów. Będzie
wspólny taniec i zbiorowe
muzykowanie. Bilety: 10 zł
(Karta Dużej Rodziny: wejście za darmo), Nowa Filharmonia, ul. Piastowska;
— 17:00
Koncert z okazji Święta Bożego Miłosierdzia i kanonizacji
Jana Pawła II. Wystąpią:
J. Radek, D. Osińska. Koncert
organizowany przez Dom
Miłosierdzia w Koszalinie,
wstęp wolny, Amfiteatr;
— 19:00
A. Fredro „Zemsta”, (patrz
str. 3) Duża Scena, bilety: 20
– 40 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;

— 10:30
Zumba obudzi cię lepiej niż
kawa – zajęcia z Aleksandrą
Krawczyk, zapisy pod nr 663
575 343, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
DKF „Witaj w klubie”.
Reż.: J.M. Vallee, obsada:
M. McConaughey, J. Garner,
J. Leto, gat.: biograficzny,
USA, 2013, 117 min. Pełna
humoru, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia człowieka, który nie
zamierza żegnać się z życiem.
Ron żyje z dnia na dzień. Pali
jak smok, lubi bourbon, kobiety i rodeo. Nic ponad szybkie i proste przyjemności.
Wiadomość o tym, że jest nosicielem wirusa HIV to dla
niego szokujący wyrok, z którym nie chce się pogodzić. Jedzie do Meksyku, z którego
zamierza szmuglować zakazane w USA leki. Po powrocie
niespodziewanie zdobywa sojusznika w osobie queerowego transseksualisty Rayona...
Bilety: 8 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 9:00
A. Fredro „Zemsta”, (patrz
str. 3). Duża Scena, bilety:
15 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 18:00
Pracownia Eko-Rękodzieła,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

Filharmonia Koszalińska
94 342 62 20

Znajdziesz nas zawsze
w ostatni czwartek miesiąca w „Teraz Koszalin”, a także w: Filharmonii Koszalińskiej, Bibliotece, BTD,
Variete Muza, CK105, Urzędzie Miejskim, Hali Widowiskowo – Sportowej, Centrum Informacji Turystycznej, restauracjach, pubach,
kawiarniach, autobusach.

Klub Studencki Kreślarnia
608 615 380

Centrum Kultury 105
w Koszalinie
94 3475701

Hala widowiskowo-sportowa
94 343 61 43
Klub Inferno
600 483 666
Kawałek Podłogi
604 43 75 74

Kino Kryterium
94 347 57 41/42
Muzeum w Koszalinie
94 343 20 11
Radio Koszalin
94 347 09 00
Teatr Propozycji Dialog
94 342 52 96
Teatr Variete Muza
607 900 117 / 94 341 04 95
Klub Plastelina
www.klubplastelina.pl
Klub muzyczny Freak
791 013 588

Rekrutacja
do przedszkoli
i szkół
24 marca rozpocznie się nabór do gimnazjów. Tydzień później,
od 1 kwietnia do żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przy szkołach
podstawowych, a od 2 kwietnia do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Tegoroczna rekrutacja będzie prowadzona przy użyciu internetowego systemu naboru, który powstał w ramach Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą w Koszalinie. Nowością jest możliwość ubiegania się o przyjęcie do więcej niż 3 placówek.
Aby złożyć podanie o przyjęcie do żłobka, przedszkola lub szkoły
należy w terminach rekrutacji wejść na stronę internetową www.nabory.eduportal.koszalin.pl, i wybrać odpowiedni typ placówki lub szkoły.
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Sport

Energa AZS Koszalin
- piłka ręczna
— 05.04
PGNiG Superliga Kobiet play off 1 mecz, Vistal Gdynia - Energa AZS Koszalin;
— 09.04, 18:30
PGNiG Superliga Kobiet play off 2 mecz, Energa AZS
Koszalin - Vistal Gdynia,
bilety: 12 zł, 4 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 12.04
PGNiG Superliga Kobiet play off ewentualny trzeci
mecz, Vistal Gdynia - Energa AZS Koszalin*;
* - Jeżeli po dwóch pierwszych spotkaniach Energa
AZS Koszalin Vistal Gdynia stan rywalizacji będzie
remisowy, konieczne będzie
rozegranie trzeciego meczu.

Bałtyk Koszalin
- piłka nożna
— 05.04
III liga Bałtycka, Bałtyk Koszalin - Chemik Police,
bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 12.04
III liga Bałtycka, Gwardia
Koszalin - Bałtyk Koszalin, bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 19.04
III liga Bałtycka, Bałtyk Koszalin - Drawa Drawsko
Pom, bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 26.04
III liga Bałtycka, Arka II
Gdynia - Bałtyk Koszalin;

Gwardia Koszalin
- piłka nożna

Gwardia koszalin
- piłka ręczna

— 02.04, 16:30
Puchar Polski KOZPN,
Arkadia Malechowo
- Gwardia Koszalin;
— 05.04
III liga Bałtycka, Polonia
Gdańsk - Gwardia Koszalin;
— 12.04
III liga Bałtycka, Gwardia
Koszalin - Bałtyk Koszalin, bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 19.04
III liga Bałtycka, Cartusia
Kartuzy - Gwardia Koszalin;
— 26.04
III liga Bałtycka, Gwardia
Koszalin - Lechia II Gdańsk,
bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

— 12.04
II liga, MKS Grudziądz
- Gwardia Koszalin;

Sporty walki
— 12.04, 19:30
Profesjonalna Liga MMA 31
KOSZALIN, bilety: 19 zł, 25 zł,
49 zł, Hala Gwardia przy
ul. Fałata 34;

Sporty motoryzacyjne
— 26.04
IV Runda Koszalińskich
Mistrzostw Kierowców;
— 27.04
Otwarcie sezonu
Motorowego;
— 28.04
Turniej Motoryzacyjny,
Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Sportowa rekreacja
w Koszalinie
Aktywne spędzanie wolnego czasu zyskuje
coraz większą popularność. Postanowiliśmy
sprawdzić, jak i gdzie koszalinianie mogą skorzystać z oferty sportowo- rekreacyjnej.
W mieście jest wiele możliwości, aby oddawać się sportowej rekreacji. Od sztuk walki
po amatorski ruch miejskich biegaczy. Zarząd
Obiektów Sportowych od 1993 roku propaguje
i wspiera kulturę fizyczną w Koszalinie. Jest zarządcą hal sportowych, w których trenują judocy,
zapaśnicy, bokserzy. Jakie inne atrakcje proponuje ZOS dla amatorów kultury fizycznej? – Mamy
ciekawą propozycję dla osób lubiących biegać –
mówi Arkadiusz Kozak, kierownik kompleksów sportowych „Orlik” przy ZOS. – Na stadionie klubu Bałtyk prowadzimy profesjonalne treningi dla biegaczy. Z oferty można skorzystać we
wtorek i czwartek w godzinach 18:00-20:00. Poza
tym mamy całą gamę miejsc z przeznaczeniem re-

kreacyjnym. Niektóre są w użytku publicznym,
inne z kolei odpłatne, tak jak basen. Oprócz tego
typu atrakcji ZOS organizuje szereg imprez sportowych. W marcu rusza liga wiosenna piłki nożnej dziewcząt i chłopców, a 21 marca odbędzie się
wyjątkowa impreza dla młodzieży szkolnej. Specjalnie z okazji pierwszego dnia wiosny organizujemy młodzieżowy turniej piłki nożnej na „Orliku”
przy ulicy Głowackiego – dodaje Kozak. – Dodatkowo w planach mamy dwie duże imprezy, jednak o szczegółach poinformujemy w odpowiednim
czasie. Jesteśmy także otwarci na nowe pomysły
i inicjatywy mieszkańców naszego miasta. Koszalinianie dzięki działalności Zarządu Obiektów
Sportowych mają spory wybór. Kompleks „Sportowa Dolina”, dziewięć „Orlików” czy skate park
przy stadionie „Gwardii”. Wszelkie dodatkowe
informacje można znaleźć na stronie:
www.zos.koszalin.pl. ■ (RB)
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Karol Wysmyk od kilku lat prowadzi blog
#nie zasłaniaj. W tym roku, jako jeden z 13 fotografów w wieku od 20 do 25 lat, został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie berlińskiej
fundacji C/O „Close Up!”. Uczestnicy mieli okazję pokazać jeden z najsłynniejszych festiwali
filmowych przez pryzmat swojego obiektywu.
Wpłynęło około 60 zgłoszeń. Większość zakwalifikowanych pochodziło z Niemiec. Poza Karolem w projekcie wziął udział jeszcze jeden Polak - Przemysław Nieciecki. Młodzi fotograficy
dwa razy dziennie pracowali jako fotoreporterzy
na czerwonym dywanie, aby potem oddać zdjęcia partnerom medialnym projektu: Zeit Online,
Berliner Fenster (telewizorki w metrze) i właśnie
Berlinale. Jednocześnie musieli stworzyć własny
projekt i serię 10 zdjęć na wystawę w C/O Berlin,
która została otwarta 16 lutego. – Uwielbiam pracować na takich wydarzeniach nie tylko dlatego,
że łatwo o zdjęcia sławnych osób (Wysmyk fotografował m.in. Billa Murraya i Georga Clooneya),
ale przede wszystkim dlatego, że pracuje się w najwyższej klasy profesjonalnym środowisku – mówi
Karol. – To się nie nudzi, a w przypadku młodego
fotografa ( jak ja) stanowi nieocenioną inspirację
i kopa do działania na wyższym poziomie.
Gratulujemy uznania fachowców i zarazem
cieszymy się, że niedługo plon pracy Karola będziemy mogli obejrzeć w Koszalinie. ■ (KG)

Koszalińska
Kosmonautka
W marcu swoją premierę miała „Kosmonautka”, książka dla dzieci warszawskiego wydawnictwa „Poławiacze Pereł”. Autorką ilustracji do tej
książki jest związana z Koszalinem ilustratorka,
Dorota Wojciechowska. Przykład Doroty świadczy o tym, że nawet mieszkając z dala od centrum wydarzeń branżowych, można z powodzeniem realizować swoje pasje. Wojciechowska jest
absolwentką Liceum Plastycznego w Szczecinie
i studentką Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Koszalińskiej.
Książka z jej ilustracjami opowiada o dwunastu mamach, które stanowią wzorce dla dzieci,
a w szczególności dla dziewczynek, aby odważnie, niezależnie od okoliczności sięgały po swoje
marzenia. Podobnie jak związana z naszym miastem ilustratorka. Jej prace można oglądać na blogu pod adresem: dwojciechowska.blogspot.com.
Poza ilustracją książkową Dorota współpracuje
z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi,
a także tworzy ilustracje do prasy.
Wydawnictwo „Poławiacze Pereł”, choć młode, jest już uznaną marką na rynku wydawnictw
dla dzieci. Motto: „ważna treść w pięknej oprawie” sprawia, że ich książki są pięknie opakowanym, ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi dziecka, a nie zwykłą kalką powtarzających
się baśni, w słabej wizualnej oprawie. ■ (KG)

fot.: Urząd miasta Koszalin

Koszalinianin
na Berlinale

Zdarza się

fot.: Paweł Wójcik

fot.: Jakub Wittchen
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Sami zdecydujmy
Po sporym zainteresowaniu pierwszą edycją
Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego znów
mamy możliwość współdecydowania o tym, co
będzie sfinansowane za miejskie środki. Zakończono przyjmowanie projektów mieszkańców,
których tym razem jest 67. Są to propozycje koszalinian na to, jak powinno zmienić się nasze
miasto. „Duże” mają wartość od 50 do 500 tysięcy złotych i cieszyły się większą popularnością –
w tej kategorii pojawiły się 44 pomysły. Pozostałe
23 to projekty „małe”, których wartość nie przekracza 50 tysięcy złotych.
Każdy z pomysłów jest wyjątkowy i wynika z zainteresowania mieszkańców swoim miejscem zamieszkania. Przeważają dotyczące infrastruktury, a więc naprawy chodników, zarówno
osiedlowych, jak i ogólnodostępnych, np. deptaka
na ul. Modrzejewskiej oraz wzdłuż ulicy Zwycięstwa od pomnika Józefa Piłsudskiego do Poczty Głównej. Zaproponowano również przebudowę parkingów przy ul. Franciszkańskiej czy
ul. Struga. Zgłoszone zostały modernizacje boisk
przy placówkach oświatowych oraz w miejscach
ogólnodostępnych, takich jak obiekt sportowo –
rekreacyjny przy ul. Spasowskiego, czy boisko na
Górze Chełmskiej. Miłośnicy sportu powinni za-

interesować się projektem Street Workout, który umożliwi ćwiczenia przy wykorzystaniu ciekawych sprzętów oraz projektem budowy siłowni zewnętrznych. Mieszkańcy zwrócili uwagę na
konieczność poprawy estetyki w koszalińskim
parku - zaproponowano naprawę alejek parkowych.
Opisano także ideę „czytelni pod chmurką”
w okolicy Biblioteki Publicznej oraz budowę
podświetlanej szachownicy w pobliżu fontanny. Najmłodszym dedykowano remonty placów
zabaw (m. in. Jacek i Agatka, Wulkan, plac zabaw w Parku Książąt Pomorskich) oraz zorganizowanie igrzysk dla dzieci i młodzieży z miast
partnerskich. Właściciele psów powinni zwrócić uwagę na pomysł budowy miejskich wybiegów dla czworonogów. Nie została oczywiście
pominięta sfera kultury. Projekt Koszalin w miniaturze, Rewia trzeciego wieku, W starym kinie,
Cykl koncertów kameralnych w klubie „Zacisze”,
czy gry intelektualne - to tylko niektóre przykłady. Aby koszalinianie mogli sięgać gwiazd, zaproponowano budowę obserwatorium astronomicznego. Ze wszystkimi pracami można zapoznać się
na stronie internetowej obywatelski.koszalin.pl.
■ (KG)

fot.: Tomasz Nowe

Gala Kultury po raz szósty
Tym razem, spośród ludzi kultury, kapituła wybrała 49 laureatów, którym nagrody wręczył prezydent Koszalina w pełnej sali Filharmonii Koszalińskiej. Przyznano 51 tysięcy złotych za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechnianie i ochronę kultury.
Tytuł „Artysty Roku 2013” zdobył Zygmunt
Wujek, rzeźbiarz, autor pomników, medalier,
malarz, wykładowca akademicki. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury wyróżnienia były cztery. Otrzymali je: Wojciech Jaśkiewicz, zdobywca Grand Prix w kat. solistów w III Międzynarodowym Konkursie – Festiwalu Bajanistów
i Akordeonistów w Rosji; Diana Staniszewska,
ze Stowarzyszenia Szkoły Tańca Top – Toys, która w ubiegłym roku wystąpiła w finale programu
„Mam Talent”; para taneczna Aleksandra Balcer
i Kamil Kozłowski, laureaci I miejsca w stylu latynoamerykańskim i w stylu standard w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Wolin - Wyspa Tańca; Beata Niedziela, (pisalismy o niej w numerze

marcowym) aktorka BTD, zdobywczyni nagrody
aktorskiej za drugoplanową rolę Claudii w spektaklu „Kobieta z przeszłości” na XIII Festiwalu
Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona 2013 w Zabrzu. Tytuł „Przyjaciela kultury” za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się
do upowszechniania, rozwoju i promocji kultury otrzymał Ryszard Mroziński, prezes Bałtyckiego Banku Spółdzielczego, który jest m.in. mecenasem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Za
Wydarzenie Kulturalne Roku 2013 członkowie
kapituły uznali koncerty inaugurujące otwarcie
Filharmonii Koszalińskiej (2100 słuchaczy) oraz
koncert z okazji 20-lecia musicalu „Fatamorgana” (ok. 4 tys. widzów). Nazwiska pozostałych
laureatów można znaleźć na stronie www.koszalin.pl. Galę uświetnił minikoncert Orkiestry
Filharmonii Koszalińskiej pod batutą laureatki ubiegłorocznej nagrody prezydenta „Artystka
Roku”, Marzeny Diakun. Imprezę zakończył występ nagrodzonego Piotra Zemły. ■ (KG)

Aktywny Koszalin

Jesienią tego roku ten szacowny Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, znany bardziej jako Centrum Rozrywki,
będzie obchodził 25 – lecie swojego nieprzerwanego istnienia.
Jest ulubionym miejscem nie
tylko mieszkańców pobliskiego
osiedla, ale też wielu innych
mieszkańców miasta, którym
odpowiada specyficzna i przyjazna atmosfera klubu. Dzięki niemu w ciągu całego roku
odbywa się kilkadziesiąt imprez, których odbiorcami się
osoby w bardzo różnym wieku.
Oprócz tych okolicznościowych,
związanych ze świętami, Dniem
Kobiet, Mamy i Taty, feriami
czy karnawałem, bywalcy „Pięterka” wypełniają salę widowiskową podczas Zaduszek Jazzowych, Andrzejek czy Festiwalu
Piosenek Morskich. Można tu
spotkać stałych odbiorców, którzy od lat mają swoje ulubione
wydarzenia, ale można też zauważyć swoistą sztafetę pokoleń. Przed laty dzieci, dzisiaj
mają już swoje pociechy i nadal
pojawiają się w Centrum.
Najmłodsi przychodzą nie
tylko na imprezy, ale także by
wziąć udział w różnych zajęciach: przed południem mają
zorganizowane małe przedszkole,

fot.: archiwum CK Na Pięterku
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Tłumy wiernych
bywalców
„Na Pięterku”
czyli „Dziecięce spotkania z zabawą”, mogą także wziąć udział
w zajęciach baletowych czy tanecznych. Dużą grupę bywalców stanowią seniorzy, dla których organizowane są spotkania przedpołudniowe, by mogli
poprawić swoją kondycję fizyczną. Przez cały tydzień odbywają się zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca
Towarzyskiego „Astra”, proponującą m.in. flamenco czy pierwszy taniec dla par. Tańczą także
seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez
Politechnikę Koszalińską. Swoje próby odbywa tu grupa „Dixieland”, która w tym roku
kończy 20 lat pracy artystycznej.

– Najbardziej cieszy mnie to, że
to miejsce cały czas tętni życiem
– mówi kierowniczka Centrum
Rozrywki „Na Pięterku” pani
Kazimiera Talko-Hryncewicz.
– Jest tu trochę jak na dworcu kolejowym w czasie wakacji, jedni wchodzą, drudzy wychodzą. Bo trzeba pamiętać,
że wraz z pozostałymi klubami
KSM „Przylesie” organizujemy
także cykliczne spotkania w plenerze: Letnie Spotkania z Folklorem, Festyn Postaw na Rodzinę, Powitanie Wiosny, Pożegnanie Lata czy Obchody Dnia
Dziecka wspólnie z SP nr 17. Na
wszystkich imprezach zawsze
jest bardzo dobra frekwencja.
■ (KG)

Postać

Po prostu Szoka
Artysta, malarz, człowiek ciekawy świata.
Pracuje i mieszka z dala od zgiełku miasta i malując lub rysując, szuka odpowiedzi na istotne pytania. W marcu w koszalińskim muzeum można
było oglądać przekrojową, jubileuszową wystawę
prac Andrzeja Szoki. Artysta uczył się w pracowniach prof. Janiny Kraupe-Świderskiej i prof. Jerzego Nowosielskiego w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Jego prace prezentowane były
m.in. w Koszalinie, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, a także za granicą - w Monachium, Norymberdze i Frankfurcie. Obrazy Szoki znajdują
się u kolekcjonerów w Polsce, Wielkiej Brytanii,
Japonii i USA. Ostatnio było o nim głośno, kiedy w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej przygotował
instalację na Rynku Staromiejskim w Koszalinie.
„Po prostu wystawa” pokazała różne oblicza
świętującego właśnie 30-lecie swej twórczości artysty, od młodzieńczych prac zaangażowanego
buntownika, po proste, acz kunsztowne martwe
natury i pejzaże, wykonywane wieloma technikami: ołówek, olej, akryl, instalacja, pastel, tusz.
Zobaczyć też można było czarno-białe rysunki

z cyklu poświęconego kobietom oraz ogromne
płótna dotykające tematyki tragedii katyńskiej.
Szoka zdecydował się także na pokazanie prac wypożyczonych z kolekcji osób prywatnych, aby pokazać otoczenie, w których obecnie
żyją. Obraz, na który artysta zwrócił szczególną
uwagę widzów, nosi tytuł „Zgłodnialec”. Jest to
autoportret namalowany w stanie wojennym na
akademii, który pokazuje człowieka protestującego przeciw ustrojowi politycznemu, w którym
musiał żyć. – Dostałem stypendium z zagranicy –
mówił podczas otwarcia Szoka. – Jednak nie dostałem paszportu. Artyści to byty osobne, mają
swój język, swoją estetykę i wybory, którymi intrygują odbiorców. Szoka, absolwent szacownej ASP, zna swoją wartość i nie chce bywać za
wszelką cenę. Oprócz tworzenia czas zajmuje mu
uczenie rysunku młodych utalentowanych. Wielu z nich już studiuje albo kończy renomowane
uczelnie artystyczne. Ma nadzieję, że najważniejsze dla niego sprawy, dotyczące tworzenia i życia
w ogóle, udaje mu się im przekazywać. ■ (KG)

Na kawie
z prezydentem
Ostatnio do mieszkańców Koszalina trafiło ciekawe zaproszenie – na kawę, słodkości
oraz rozmowę z przedstawicielami samorządu.
A to wszystko w ramach Radiowej Kawiarenki
Obywatelskiej. Podczas spotkania, działacze organizacji pozarządowych, samorządowcy oraz
mieszkańcy wspólnie pochylili się nad ideą dobra wspólnego oraz założeniami Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. – Ta kawiarenka ma
być pierwszym otwarciem nowego rodzaju dyskusji o tym, co zrobić pozytywnego dla miasta, a nie
o tym, co się nie udało – mówi Piotr Jaśkiewicz
z Fundacji Nauka dla Środowiska.
Aktywny udział w debacie wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, które są autorami wielu projektów złożonych w ramach zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Uczestników
kawiarenki ugościło Radio Koszalin, które wyemitowało nagranie ze spotkania na swojej antenie.
Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Miejski w Koszalinie i dwie organizacje pozarządowe - Koszalińskie Centrum
Wspierania Inicjatyw Społecznych i Fundację
Nauka dla Środowiska. ■ (MW)

Akcja „Zostawiam
1% w Koszalinie”
Koszalin dołączył do miast, w których realizowana jest akcja społeczna zachęcająca mieszkańców do przekazania 1% podatku lokalnym
organizacjom pozarządowym. Jak pokazują statystyki, w ostatnim roku połowa wszystkich
środków przekazanych w ramach 1% podatku
trafiła do zaledwie 50 organizacji, głównie tych
ogólnopolskich. Koszalinianie, zastanawiając się
jakiej organizacji przekazać swój 1%, nie muszą
szukać daleko. W Koszalinie jest wiele prężnych
fundacji i stowarzyszeń, które na co dzień działają na rzecz rozwoju naszego miasta. Kwota 1%
podatku przekazywanego rocznie przez koszalinian wynosi około 1,5 mln zł. Zostawmy te pieniądze w naszym mieście. Akcję przeprowadzaną przez organizacje pozarządowe swoim patronatem objęli prezydent Koszalina oraz Radio
Koszalin. ■ (MW)

Bieg nie tylko dla kobiet

Donatan i Cleo w kresce

Po prostu wystawa w Muzeum

Gala Verdi

