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23.02 Moskwa Pietuszki, Domek Kata
27.02 Andrzej Poniedzielski, Kawałek Podłogi
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Od wielu już lat dzień zakochanych obchodzimy w środku zimy.
Walentynki przywędrowaly zza Wielkiej Wody, mimo iż mamy naszą piękną tradycję Nocy Kupały. Zatem chętnie okazujemy sobie uczucie 14 lutego, ale nie widać specjanie większej ilości slubow
w tym czasie. Z urodzinami rzecz oczywiście dużo trudniejsza, żeby
je precyzyjnie zaplanować. W Koszalinie w całym zeszłym roku urodziło się 2121 dzieci (o 261 więcej niż rok wcześniej) i zawarto 628 małżenstw (o 9 mniej niż w 2015 roku). Najpopularniejsze imiona nadawane malym koszalinianom to: Hanna (52), Antoni i Szymon (po 43),
Zuzanna (41), Jakub (39), Lena (39) i Mikołaj (39). W koszalińskim
USC zawarto 18 ślubów z cudzoziemcami (Indie, Bengladesz, Ukraina, Wielka Brytania, Niemcy, Białoruś, Włochy, Rosja).
Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie odwiedził nas, celem zawarcia zimowego małżeństwa, serdecznie zapraszamy.

www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Katarzyna Bassel-Jazgar
kierownik USC w Koszalinie

Koszalińskie Orły

fot. Andrzej Fulbiszewski
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Orły
przyfrunęły
Koszalińską tradycją są Spotkania Noworoczne Prezydenta Piotra Jedlińskiego. Tegoroczne było
już jedenastym z kolei. Jak co roku, gospodarz miasta
spotkał się z przedstawicielami świata biznesu, kultury, nauki, oświaty, organizacji pozarządowych, sportu
i innych dziedzin rozwoju Koszalina i tych wyróżniających się w ubiegłym roku nagrodził „Koszalińskimi
Orłami”. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej przyznano ich pięć.
W kategorii „Gospodarka” Meden-Inmed Sp
z o.o. za innowacyjność rozwiązań oraz zbudowanie
silnej koszalińskiej marki rozpoznawalnej na rynku
krajowym i zagranicznym. Firma na rynku medycznym funkcjonuje od roku 1989. Długoletnie doświadczenie i sumienna praca pozwoliły jej na ugruntowanie pozycji lidera zarówno w roli producenta jak
i dystrybutora profesjonalnej aparatury medycznej.
Wyroby z logo Meden-Inmed można spotkać w USA,
Kanadzie, Japonii czy Australii.
W kategorii „Społeczna odpowiedzialność”
ksiądz Radosław Siwiński, z jego inicjatywy zostało powołane Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia. Jego
celem jest pomoc oraz długotrwałe i kompleksowe
wsparcie dla osób znajdujących się w ubóstwie oraz
osób borykających się z problemami dnia codziennego. Osoby korzystające ze wsparcia Domu Miłosier-

dzia oprócz możliwości schronienia i bezpłatnego posiłku mają zapewnioną pomoc psychologiczną, prawną i socjalną.
„Koszalińskiego Orła” w dziedzinie „Kultura”
otrzymała Daria Zawiałow za konsekwentny rozwój
artystyczny oraz znakomity debiut na polskiej scenie
muzycznej. Koszalinianka karierę zaczęła w wieku
7 lat w programie „Od przedszkola do Opola”'. Śpiewu uczyła się między innymi w Centrum Kultury 105
w Koszalinie. Zwyciężyła w finale „Szansy na sukces”,
była półfinalistką programów „Mam talent” i „X –
Factor”. Ma już na koncie wiele nagród i coraz większą popularność utworów z powstającej debiutanckiej
płyty; „Malinowy chruśniak”, „Lwy” i „Kundel bury”.
Nagrodę w kategorii „Sport” otrzymał Maciej
Sochal za niezwykłą wolę walki, niezłomność ducha
i mistrzostwo sportowe. W wyniku choroby od kilkunastu lat porusza się na wózku inwalidzkim. Trenuje
pchnięcie kulą i rzut maczugą jako zawodnik Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „Start Koszalin”. Jak dotąd wywalczył szereg medali mistrzostw
świata oraz mistrzostw Europy. Startował na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach, Londynie i Rio
de Janeiro. Na tej ostatniej zdobył złoty medal za rzut
maczugą na odległość 33 metrów i 91 centymetrów.
„Orłem” w kategorii „Edukacja” wyróżniono Dyrekcję szkoły i grono pedagogiczne Gimnazjum
nr 11 im. Lotników Polskich za znakomite rezultaty kształcenia, rozwój i eksponowanie indywidualnego potencjału uczniów oraz determinację w kształtowaniu prospołecznych, patriotycznych postaw. ■ (KG)
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Centrum Kultury 105 w Koszalinie:
— Zajęcia w Klubach Osiedlowych: „Na Skarpie”, „Bałtyk”, „Kanion”, „Na Pięterku” i „Przylesie”.
— Przedpołudniowe seanse filmowe:
13-17 lutego, godz. 10:00 – „Misiek w Nowym Jorku”,
20-24 lutego, godz. 10:00 – „Ratchet i Clank”.
Wstęp: 1 zł, wejście za okazaniem legitymacji szkolnej.
— Zimowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży:
13-17 lutego – tworzenie biżuterii (od 7 lat), korpus perkusyjny (od 10 lat), zajęcia taneczne (od 6 lat),
20-24 lutego – zajęcia plastyczne, wokalne i taneczne (od 6 lat).
Odpłatność za uczestnictwo: 20 zł za 5 dni. Zapisy: 94 347 57 30, 94 347 57 32.
Bałtycki Teatr Dramatyczny:
Przedstawienia teatralne dla dzieci:
— 14 i 15 lutego – „Karczma Diabła”, godz. 9:30 i 11:00,
— 16 lutego – „Strażniczka Magicznego Lasu”, godz. 9:00 i 11:30.
Wstęp: 4 zł
Koszalińska Biblioteka Publiczna:
Zajęcia w Filiach Bibliotecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej:
— Poniedziałek-piątek, godz. 10:00-16:00.
Wstęp wolny.
Muzeum:
— 13-24 lutego, godz. 10:00-14:00. Grupy zorganizowane.
Tematy spotkań: Najważniejsze wydarzenia w dziejach Koszalina, Sztuka dawna i rzemiosło
od baroku do secesji, Jak żyli dawni Jamneńczycy, Moja przygoda w muzeum – zajęcia plastyczne.
Wstęp wolny.
Pałac Młodzieży:
Zajęcia twórczo rozwijające młodzież od 7 do 13 lat:
— 13-17 lutego lub 20-24 lutego, godz. 10:00-14:30.
Wstęp wolny. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie: 94 348 05 00, 94 341 01 66.
BC Club Koszalin:
Zajęcia w kręgielni ul. Okrzei 3,
— Poniedziałek-piątek, godz. 12:00-16:00.
Wstęp: 2 zł.
Strzelnica Unia, ul. Szczecińska 25 a:
Zajęcia dla młodzieży szkolnej
— Poniedziałek-piątek, godz. 12:00-18:00, soboty do 17:00.
Wstęp: 1 zł
Lodowisko ul. Fałata 34:
— Poniedziałek-piątek, godz. 10:00-15:00.
Wstęp: 1 zł.
Basen, ul. Głowackiego
— 1-12 lutego, godz. 7:00-21:30.
Wstęp: 1 zł.
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Polecamy kultura

Pan Kleks
w Koszalinie
Nie od dziś wiadomo, że warto inwestować w dzieci i młodzież. Już Jan Zamoyski mawiał, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Nowym pomysłem adresowanym do tej grupy jest Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej,
który 21 i 22 marca po raz drugi odbędzie się w Centrum Kultury 105. W tym duchu ogłoszony został także ogólnopolski konkurs plastyczny na temat Akademii Pana Kleksa, bez ograniczeń wiekowych i o dowolnym formacie prac. Do końca ubiegłego roku do CK105 dotarlo ich blisko 300, m.in. z Warszawy,
Gdańska, Polkowic, Biłgoraja, Nałęczówa, Zawiercia, Lublina,
Mysłowic, Elbląga, Szczytna czy Krotoszyna. Większość oczywiście z Koszalina i okolic.
Komisja konkursowa wybrała 27 zwycięskich prac, które posłużą do stworzenia kart do gry pamięciowej „Memory”.
Znajdą się one wśród innych gadżetów pakietu festiwalowego,
który otrzyma każde dziecko uczestniczące w Festiwalu Sztuki
Filmowej. Wszystkie zwycięskie prace otrzymają także darmowe wejściówki na seanse Kina Małego Widza. Ze względu na
szczególną formę kilkunastu nadesłanych prac, Komisja przyznała dodatkowo cztery nagrody specjalne. Nagrody zostaną
wręczone wszystkim laureatom w trakcie spotkania z gwiazdą
festiwalu 21 marca o godz. 17:00. Wszystkim dzieciom dziękujemy za uczestnictwo w konkursie, a wygranym gratulujemy!
Wszystkie nadesłane prace będzie można podziwiać w holu
kina podczas drugiej edycji Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej pod koniec marca.
Przypomnijmy, że jego celem jest promocja sztuki filmowej
wśród widzów w wieku szkolnym i przedszkolnym. Do udziału w imprezie zaproszone są wszystkie placówki, które prowadzą zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Tegoroczna edycja festiwalu zaprosi dzieci i młodzież do świata Akademii Pana Kleksa,
pokazanych zostanie 6 filmów, które powstały na kanwie książki Jana Brzechwy. Festiwalową gwiazdą będzie Barbara Kurdej-Szatan, która spotka się z uczestnikami, a także zaśpiewa
„kleksowe” piosenki. Teatr Kompania Marzeń będzie prowadził Laboratorium Pana Kleksa, dla wszystkich czynna będzie
także interaktywna „Akademia odkrywców”. Dla uczestników
przygotowano także casting fimowy i zajęcia plastyczne. Szczegółów dotyczących drugiego Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej oczekujcie w marcowym wydaniu „Trendów”. ■ (KG)

▴ Zofia Dobroskok (12 lat)

▴ Amelia Dobroskok (13 lat)

▴ Kamila Jochańska (13 lat)

▴ Jakub Głuchowski (12 lat)

• „Przewodnik po Bożym Narodzeniu” w Muzeum

• Zabytek Miesiąca – złota obrączka

fot.: PM

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Wystawa Pracowni Batiku w PM

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa
sztuki współczesnej – Sztuka
dawna i rzemiosło od baroku
do secesji – Pradzieje Pomorza.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 10.02
„Przewodnik po Bożym
Narodzeniu”. Muzeum;
— Od 1.02
Zabytek Miesiąca. Złota
obrączka. Odkryta w 2011 r.

w Żydowie. Doskonale zachowany pierścień średnicy 23 mm
wykonany został z płasko-wypukłej taśmy szerokości 3 mm
i grubości 2 mm. Muzeum,
ul. Młyńska;
— Do 28.02
Wystawa Pracowni Batiku.

Batik to technika polegająca na
wielokrotnym barwieniu tkaniny oraz pokrywaniu jej woskiem. Prace wykonane przez

wychowanków pod opieką
Beaty Piwar-Borowskiej. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
—
Sławomir Iwański „Typoplakat”. Absolwent PWSSP w Ło-

dzi, zajmuje się projektowaniem graficznym oraz grafiką
warsztatową. Od 1997 zatrudniony w Państwowej Wyższej
Szkole Filmowej Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, gdzie prowadzi na
podstawie autorskiego programu Pracownię Plastyki Obrazu
Filmowego. Równolegle zajmuje się projektowaniem graficznym. Posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt zrealizowanych
plakatów oraz wiele projektów logotypów, identyfikacji wizualnej, projektów opakowań
oraz liczne opracowania graficzne książek i katalogów. Kuratorem wystawy jest E. Miśkiewicz-Żebrowska, prezes Okręgu
Koszalin – Słupsk Związku
Polskich Artystów Plastyków.
Galeria Ratusz II piętro,
Rynek Staromiejski;

CENY BILETÓW
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 5 zł (1 osoba), zbiorowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł,
lekcja muzealna poza siedzibą
muzeum – 50 zł (plus koszty
dojazdu i delegowania pracownika). W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na
ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp
na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny
przed zamknięciem Muzeum;
— Bałtycki Teatr
Dramatyczny:

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

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne BTD

Kalendarium kulturalne

fot.: S. Iwański
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• „Świętoszek” w BTD

• M. Musioł, A. Maszczyk, M. Niesiołowski

1 Środa

3 Piątek

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

—
Otwarcie wystawy pt. „Płynie
Wisła, płynie”. Czynna

— 9:00 i 11:00
Teatr Malucha, Mała Scena.

— 9:00 i 11:00
„Świętoszek”, Duża Scena,

— Filharmonia Koszalińska:

— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki z dziennikiem
noblisty, Boba Dylana
„Moje kroniki”. Wstęp wolny.

M. Niesiołowski – dyrygent,
A. Maszczyk – sopran, M. Musioł – tenor. Bilety: 50/45 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

• Wystawa Sławomira Iwańskiego „Typoplakat”

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa Filharmonii, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się
do 26 lat. Bilety grupowe
powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy – 12 zł.
Tanie poniedziałki – 12 zł
(wybrane filmy). DKF: jednorazowy – 9 zł, karnet – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
Ferie w kinie – 1 zł dzieci
z Koszalina, 7 zł pozostali;

do 28.02. Wstęp wolny. Galeria
Region, KBP, plac Polonii;
reż. P. Szkotak. BTD;

KBP filia nr 8, ul. Andersa;

2 Czwartek
— 9:00
„Świętoszek”, Duża Scena,

reż. P. Szkotak. BTD,
plac Teatralny 1;

— 18:30
„Z batutą i parą śpiewaków”.

M. Niesiołowski – dyrygent, A. Maszczyk – sopran,
M. Musioł – tenor. W programie m.in. wielkie przeboje operetkowe: „Zemsta
nietoperza”, „Księżniczka
czardasza”, „Hrabina Marica” i taneczne. Prowadzenie: M. Niesiołowski. Bilety:
45/50 zł. Filharmonia;

w Filharmonii

BTD, plac Teatralny 1;

— 18:30
„Z batutą i parą śpiewaków”.

— 19:00
„Noc poety, wiersze i piosenki
Jonasza Kofty”. Scena na Za-

pleczu, reż. Zespół Bez Jacka+
Alias. Scena Inicjatyw Aktorskich. Stare przysłowie mówi.:
„Dzień jest ojcem pracy, a noc
matką myśli”. Jest też matką
poezji, bo to pora magiczna,
pełna tajemnic i niedopowiedzeń. Z nich właśnie tkał swoje
wiersze Jonasz Kofta. W spektaklu: „Noc poety” zapraszamy
do spędzenia kilku magicznych
godzin z Poetą. Odwiedzimy
kabaret „Pod Egidą”, studio radiowej „Trójki”, festiwal w Opolu. BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Szalone lata 80-te. Wieczór

taneczny, pokazy tańca, animacje. Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

• Zalewski w CK105

• Recital Mariana Opani w CK105

4 Sobota

5 Niedziela

— 10:00
„Pałacowy Dzień Eko-mody”.

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

Projektowanie kreacji z materiałów wtórnych (5-12 lat z rodzicami). Zapisy: 94 348 05 00.
Pałac Młodzieży;
— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne
Sensoplastyka® połączenie

doznań dotykowych, wzrokowych, zapachowych i smakowych. Zapisy: 94 348 05
00. Pałac Młodzieży;
— 12:00
KMW: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella
Nostra”. Kino Kryterium;
— 18:30
„Z batutą i parą śpiewaków”.

M. Niesiołowski – dyrygent,
A.Maszczyk – sopran, M. Musioł – tenor. Bilety: 50/45 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

— 19:00
„Świętoszek”, Duża Scena. BTD;
— 20:00
Lata 20–te, lata 30-te. Bilety:

30/40/70 zł z kolacją. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

— 20:00
Koncert Krzysztofa Zalewskiego w ramach 105% Mocy
(opis na str. 15). Club105;

BTD, plac Teatralny 1;

— 16:00 i 19:00
„Atrakcyjny pozna panią”,

Duża Scena, wynajem sali.
Komedia o singlach po japońsku, grecku, czy żydowsku.
Obsada: K. Halejcio/A. Kalska,
O. Borys, E. Jarosik/M. Potocka, S. Maciejewski, M. Roznerski, T. Sapryk/L. Dyblik.
Bilety: 85 zł, 65 zl, 45 zł.
BTD, plac Teatralny 1;
— 18:00
„Moje Fascynacje” – Recital Mariana Opani (opis na str.
16). Bilety: 40 zł. Sala widowi-

skowa CK105, ul. Zwycięstwa;

7 Wtorek
— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, reż. M. Bor-

chardt.Szanowne urwisy,
urwipołcie i huncwoty! Sytuacja jest tragiczna. W Wielkim
Magicznym Lesie Północnym
dochodzi do zdarzeń dziwnych,
a nawet przerażających.
BTD, plac Teatralny 1;

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• „Strażniczka Magicznego Lasu” w BTD

— 16:30
Wystawa fotografii Agnieszki
Stępniewskiej „Skarby
Hospicjum”. Bohaterami zdjęć

które zostaną zaprezentowane
w Galerii Ratusz są podopieczni koszalińskiej filii hospicjum.
Wstęp wolny. Galeria Ratusz
I piętro, Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Honorowy obywatel”.

Kino Kryterium;

8 Środa
— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, reż. M. Bor-

chardt. BTD, plac Teatralny 1;
— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki ze zbiorem
opowiadań Edgara Kerreta
„8% z niczego”. Wstęp wolny.

KBP filia nr 9, ul. Struga;

9 Czwartek
— 19:00
FuckUp Nights, opowieści o po-

rażkach w biznesie i projektach.
CityBox, Rynek Staromiejski;

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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fot. Materiały promocyjne

8-9

• Singin` Birds w Filharmonii

• KMW: „Kubo i dwie struny” w kinie Kryterium

• Ferie w kinie Kryterium: „Misiek w Nowym Jorku”

10 Piątek

11 Sobota

12 Niedziela

— 16:00
„Walentynki” Dzień Zakochanych. Stowarzyszenie Śpie-

11:00 – 14:00
Giełda kolekcjonerska.

— 19:00
„Świętoszek”, Duża Scena,

wacze „Śródmieście” zaprasza
na występ zespół „Manowskie
Malwy” z Manowa pod kierownictwem M. Węgrzyńskiego.
Wstęp wolny. Domek
Kata, ul. Grodzka;
— 16:00
„Ciemniejsza strona Greya”,
3 seanse dziennie. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki z bestsellerem G.R.R. Martina „Gra o tron”. Wstęp wolny.

KBP filia nr 3, ul. Młyńska;

— 18:30
„Powróćmy jak za dawnych
lat” (opis na str. 17). M. Czeka-

ła – dyrygent, Singin` Birds.
Bilety: 50/45 zł. Filharmonia;
— 19:00
„Prawda”, Scena na Zaple-

czu, reż. R. Matusz.
BTD, plac Teatralny 1;

— 20:00
Walentynkowy Wieczór Taneczny. Bilety: 10 zł. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;

Zgłoszenia: tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Kubo i dwie struny”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
„Powróćmy jak za dawnych
lat”. M. Czekała – dyrygent,

Singin` Birds. Bilety: 50/45 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Świętoszek”, Duża Scena,

reż P. Szkotak. BTD,
plac Teatralny 1;

— 19:00
Bal Walentynkowy. Koncert

z kolacją i zabawa z DJ-em.
Bilety: 79 zł. Teatr Variete –
Muza, ul. Morska;

— 20:00
Hubert Tas & The Small Circle. Bilety: 15/25 zł. Jazzbur-

gecafe, ul. Pileckiego;

— 20:00
Recital Julii Vikman. Utwory

Okudżawy, Wysockiego,
Biczewskiej i romanse rosyjskie.
Bilety: 25/30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

BTD, plac Teatralny 1;

13 Poniedziałek
— 10:00
Ferie w kinie: „Misiek w Nowym Jorku” (13-17 lutego).

Kino Kryterium;

—
Ferie z Centrum Kultury 105
w Koszalinie (13-17 lutego).

Zimowe warsztaty artystyczne:
godz. 9:00-12:00 – tworzenie
biżuterii (od 7 lat); godz. 12:0014:00 – zajęcia instrumentalne
– Korpus perkusyjny (od 10 lat);
godz. 14:00-16:00 – zajęcia taneczne (od 6 lat). Zapisy:
94 347 57 30, 94 347 57 32.
Odpłatność za uczestnictwo
w poszczególnych zajęciach:
20 zł za 5 dni;
—
Zima z Pałacem Młodzieży
(13-17 lutego w godz. 10:0014:30 lub 20-24 lutego
w godz. 10:00-14:30).

Od 7 do 13 lat. Szczegóły
w sekretariacie PM, tel. 94 348
05 00, 94 341 01 66. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

• Zima z Pałacem Młodzieży

—
Ferie z biblioteką (13-17 lutego, dla dzieci z Koszalina,
pierwszeństwo w zapisach
mają stali czytelnicy filii bibliotecznych). Godz. 11:00-15:00 –

„Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”, filia nr 1, ul. Wenedów;
godz. 10:00-14:00 – „A to pech!
Mamy ferie!”, filia nr 6, ul. Lelewela; godz. 12:00-16:00 – „Biuro detektywistyczne w bibliotece”, filia nr 9, ul. Struga;
godz. 10:00-14:00, filia nr 15,
ul. Sucharskiego;
— 19:00
„Symphonica”. Widowisko

z muzyką zespołów: Metallica, Nirvana, Pearl Jam, Deep
Purple, AC/DC, Guns N' Roses, Aerosmith, Soundgarden.
Udział gościnny: Małgorzata
Ostrowska (ex Lombard), Damian Ukeje, Monika Pilarczyk.
Kontrastem dla rockowych głosów jest operowy sopran Sylwii
Lorens. Całości dopełnia Agata
Glenc – solistka Art Color Ballet, która wciela się w postać tytułowej Symphonici. Orkiestrę
i band Filharmonia Futura
poprowadzi Mikołaj Blajda.
Bilety: 119-149 zł. Filharmonia;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: freeimages.com

fot. Materiały promocyjne PM
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• Warsztaty literackie Krajowego Bractwa

• „Prawda” w BTD

14 Wtorek

16 Czwartek

— 9:30 i 11:30
Ferie w teatrze „Karczma Diabła”, Duża Scena, reż. Z. Kul-

— 9:30 i 11:30
Ferie w teatrze: „Strażniczka
Magicznego Lasu”,

Literackiego nt. „W okowach lutego”

wicki. Pewnego dnia do położonej na odludziu karczmy, przybywa wielce tajemniczy gość.
Jego pełne złota kufry przyciągają uwagę złych i chciwych
właścicieli karczmy. BTD;

Duża Scena. BTD;

— 17:00
Wernisaż wystawy „Skarby
Pomorza Zachodniego. Renesansowe witraże gabinetowe”

— 16:00
Warsztaty literackie Krajowego Bractwa Literackiego
pt. „W okowach lutego”. Wstęp

z okazji 500-lecia reformacji
oraz wykład K. Rypniewskiej pt.
„Rudolf Hardow – niestrudzony
miłośnik witraży”. Sala wystawowa muzeum, ul. Młyńska;

— 18:00
DKF: „Ja, Olga Hepnarova”.

Duża Scena. Bilety: 45/65/85 zł.
BTD, plac Teatralny 1;

wolny. Klub Osiedlowy „Nasz
Dom” ul. Zwycięstwa 148;

— 19:00
„Atrakcyjny pozna panią”,

Kino Kryterium;

17 Piątek

cja, show i zabawa z Dj-em. Bilety: 30/40/70 zł z kolacją. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

— 19:00
„Prawda”, Scena

— 20:00
Koncert walentynkowy. Kola-

15 Środa
— 9:30 i 11:30
Ferie w teatrze „Karczma Diabła”, Duża Scena, reż. Z. Kul-

wicki. BTD, pac Teatralny 1;
— 19:00
Morze Architektury. Wstęp

wolny. Kawałek Podłogi;

na Zapleczu. BTD;

— 20:00
Salsoteka. Wieczór taneczny

w kubańskich rytmach.
Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi;
— 20:00
Avenue Champs Elysees –
show z wielkimi przebojami
francuskiej piosenki. Bilety:

30/40/70 zł z kolacją. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

fot. Antoni Hoffmann

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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fot. Materiały promocyjne

10-11

• Zenek w CK105

• Ferie w kinie Kryterium: „Ratchet i Clank”

• Jakub Chrenowicz w Filharmonii

18 Sobota

20 Poniedziałek

23 Czwartek

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Trolle”. Kino Kryterium,

— 10:00
Ferie w kinie: „Ratchet i Clank”
(20-24 lutego). Kino Kryte-

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

—
Ferie z Centrum Kultury 105
w Koszalinie (20-24 lutego).

— 18:00
Szminka Movie: „Dobrze się
kłamie w miłym towarzystwie”. Kino Kryterium;
— 19:00
Scena Teatralna „Moskwa-Pietuszki”. Spektakl oparty

ul. Zwycięstwa;

Duża Scena reż. R. Kołakowski. Spektakl muzyczny z przebojami lat 70 i 80 Miłość, wiara, przyjaźń i przebaczenie.
Prawdziwe zdarzenia, konkretne miejsca. Współczesność
przeplata się z histotią... Grupa muzyków rockowych – Greg,
Lalek, Aga, Maryjanka – poszukuje stałego miejsca na próby ambitnego zespołu. Założeniem sztuki jest pokazanie kontrastu pomiędzy fasadowością
i komercjalizacją współczesnej
Polski, a zapominanymi korzeniami, wymazywaną tradycją.
BTD, plac Teatralny 1;

rium, ul. Zwycięstwa;

Godz. 9:00-12:00 – zajęcia plastyczne (od 6 lat); godz. 12:0014:00 – zajęcia wokalne (od
6 lat); godz. 14:00-16:00 – zajęcia taneczne (od 6 lat). Zapisy:
94 347 57 30, 94 347 57 32.
Odpłatność za uczestnictwo
w poszczególnych zajęciach:
20 zł za 5 dni;

—
Ferie z biblioteką (20-24 lutego). Godz. 11:00-15:00 – „Zimo-

Bilety: 20/30 zł. Club105,
ul. Zwycięstwa;

we zabawy w bibliotece”, filia
nr 3, ul. Młyńska; godz. 11:0015:00 – „Bajarka opowiada”,
filia nr 4, ul. Ruszczyca;
godz. 10:00-14:00, filia nr 11,
ul. Wańkowicza; godz. 11:0015:00 – „Na tropie detektywów”, filia nr 12, ul. Spokojna;

19 Niedziela

21 Wtorek

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

— 18:00
DKF: „Toni Erdmann”. Kino

— 20:00
Zenek (opis na str. 16).

Duża Scena. BTD;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

na twórczości W. Jerofiejewa,
reż.: S. Miedziewski,
wyk.: J. Bokiej. Przedstawienie
własne STP „Dialog”. Literatura rosyjska przeniesiona na scenę teatralną przez S. Miedziewskiego. Wstęp wolny z „kartą
widza”. Domek Kata;

24 Piątek
— 18:30
„Światowe arcydzieła”. J. Chre-

nowicz – dyrygent, P. Grelowski
– fortepian, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. J. Brahms
I Koncert fortepianowy d-moll
op. 15, A. Dworzak IX Symfonia e-moll „Z Nowego Świata”.
Bilety: 25-35 zł. Filharmonia;
— 19:00
„Noc poety, wiersze i piosenki
Jonasza Kofty”, BTD;
— 20:00
Koncert zespołu Freida Band.

Bilety: 20 zł. Kawałek Podłogi;

• W samo południe „Skarby Gotów” w Muzeum

• Cochise w Kawałku Podłogi

25 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Ostatni smok świata”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
W samo południe „SkarbyGotów”. Spotkanie z A. Kasprza-

kiem, pracownikiem Działu
Archeologii koszalińskiego Muzeum. Od wielu lat prowadzi
on zakrojone na szeroką skalę
i przynoszące rewelacyjne znaleziska badania wykopaliskowe na stanowiskach związanych z plemieniem Gotów, które egzystowało na tych terenach
w pierwszych wiekach naszej
ery. Muzeum, ul.Młyńska;
— 18:00
„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

fot.: Materiały promocyjne

fot. Muzeum

fot.: Materiały promocyjne
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• Andrzej Poniedzielski w Kawałku Podłogi

27 Poniedziałek
Cafe Sax. To tam autorka spędzała długie godziny na obserwacji ludzi, to tam rodziły się
pomysły nowych tekstów.
BTD, plac Teatralny 1;

— 21:00
„Noc poety, wiersze i piosenki
Jonasza Kofty”, Scena na Za-

pleczu, reż. Zespół Bez Jacka+
Alias. Scena Inicjatyw Aktorskich. BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Cochise. Koncert zespołu

Pawła Małaszyńskiego.
Bilety: 25/30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

26 Niedziela
— 19:00
„Prawda”, Scena na Zapleczu,

reż.: R. Matusz. Dwie pary,
dwa romanse, dwa kłamstwa... Czy dobre kłamstwo
kiedykolwiek może wyjść na
dobre... BTD, plac Teatralny 1;

— 17:00 i 19:00
Andrzej Poniedzielski.

Nowy program pt. „Melo - nie dramat”. Bilety: 50 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

28 Wtorek
—
Galeria Fotografii Młodych.

Wystawę Fotografii Dzieci i Młodzieży z Białegostoku – Grand Prix z lat 1986 do
2016 r. Wystawa do 31 marca.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa Literackiego pt. „W okowach lutego”. Wstęp wolny.

Klub Osiedlowy „Nasz Dom”
ul. Zwycięstwa 148.
— 18:00
DKF: „Moonlight”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 10. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00-16:00.
W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:0017:00. W poniedziałki Muzeum
jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi okres
wakacyjny (lipiec i sierpień)
– w tym okresie Muzeum jest
czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00-17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. 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 kino

Ponad roczne oczekiwanie na nowe przygody
pięknej Anastasii i przystojnego Christiana, było zapewne trudne dla fanów ekranizacji powieści. Na
szczęście już 10 lutego w polskich kinach pojawi się
druga część hitowego romansu, czyli: „Ciemniejsza
strona Greya”. Ale zanim to się stanie, możemy się zanurzyć w ocenie internetowych informacji na temat
Jamiego Dornana i Dakoty Johnson i dowiedzieć się,
że pierwsza część filmu Sama Taylora-Johnsona miała
w Polsce rekordowe otwarcie tygodnia z liczbą blisko
900 tysięcy widzów. Możemy też znaleźć mnóstwo

modnych ostatnio quizów, które sprawdzają naszą
wiedzę o „50 twarzach Greya”. Czy umiejętne działania marketingowe spowodują, że druga odsłona ekranizacji powieści James będzie miała tak dużą widownię? Można założyc, że tak.
Pojawiło się mnóstwo spekulacji dotyczących
obsady filmu (oczywiście nie głównych ról) i jego
pikantności. Jedno jest pewne: powikłany romans
Any i Chrisa trwa i zapewne będzie miał trzecią odsłonę. ■ (KG)
Od 10 lutego „Ciemniejsza strona Greya” w kinie
Kryterium...

fot. Mat. prom. dystrybutora

Dla zakochanych:
Grey

PROPOZYCJE KINA KRYTERIUM:
Dyskusyjny Klub Filmowy,
kino ambitne dla każdego.
BILETY: jednorazowy – 9 zł, karnet – 30 zł
7 lutego – „Honorowy Obywatel”
14 lutego – „Ja, Olga Hepnarova”
21 lutego – „Toni Erdmann”
28 lutego – „Moonlight”

Szminka Movie, seanse filmowe dla Pań!
BILETY: 10 zł
23 lutego – „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Kino Małego Widza, czyli najnowsze animacje dla najmłodszych!
BILETY: 10 zł
4 lutego – „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Ostra”
11 lutego – „Kubo i dwie struny”
18 lutego – „Trolle”
25 lutego – „Ostatni smok świata”

Filmy premierowe najtaniej w Koszalinie!
BILETY: normalny – 17 zł, ulgowy/dla Seniora – 15 zł, tanie poniedziałki/grupowy – 12 zł,
Karta Dużej Rodziny – 11 zł
od 10 lutego – „Ciemniejsza strona Greya” BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!
Odwiedź nas:
www.ck105.koszalin.pl/kino
www.facebook.com/kinokryterium

Napisz lub zadzwoń do nas:
kryterium@ck105.koszalin.pl
(94) 3475703/37/41
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Rozpoczyna się trzecia edycja
cyklu 105% mocy, która ma na celu
uwrażliwienie publiczności na los
zwierząt przebywających w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt
„Leśny Zakątek” w Koszalinie. Bilety będą kosztować 10 zł. Każdy,
któremu bliski jest los bezdomnych zwierząt może kupić i przynieść w dniu koncertu karmę
dla przebywających w „Leśnym
Zakątku” przedstawicieli braci
mniejszej. W holu kina Kryterium
przed każdym koncertem obecni będą wolontariusze z koszalińskiego oddziału Towarzystwa
Opieki Nad Zwierzętami (opiekuna schroniska) prowadzący zbiórkę darów.
Bohaterem wieczoru będzie Krzysztof Zalewski. Promując swój poprzedni album – „Zelig” – wokalista chciał grać jak najczęściej, wszędzie, dla wszystkich.
Jedna trasa z zespołem, druga...
szło świetnie, ale okazało się, że
koledzy nie zawsze mogą, albo że
nie w każdym miejscu da się zmieścić pełny skład. Zaczął więc koncertować solo i publiczność entuzjastycznie przyjęła ten one man
show, nawet uproszczone, obnażone wersje skomplikowanych
numerów z „Zeliga”. „Złoto” jest

fot. Materiały promocyjne

Moc Krzysztofa
Zalewskiego

konsekwencją tych koncertów. Tej szkoły grania muzyki, która mówi, że
mniej znaczy lepiej, że to, co ciche i subtelne, często wybrzmiewa głośniej
od huku przesterowanych gitar. Kto jeszcze nie zna drugiej płyty artysty,
niech nie myśli, że składają się na nią same ckliwe ballady. Na płycie dominują numery dynamiczne („Chłopiec”, „Na drugi brzeg”), czy wręcz
drapieżne („Głowa”). Jest też porywający „Jak dobrze”, w którym gościnnie udziela się Natalia Przybysz.
Słowem, pełny wachlarz emocji i muzycznych wrażeń, które razem
układają się w zaskakująco spójny złoty środek. I choć jest to autorska
płyta Zalewskiego, podczas prac w Tonn Studiu wsparli go swoim realizatorskim doświadczeniem Bartek Królik, Marek Piotrowski czy Andrzej
Smolik.
„Złoto” jest na pewno najbardziej osobistą, a zarazem najbardziej
przystępną i przebojową płytą Krzysztofa Zalewskiego. To taki materiał,
który skupia w sobie wszystkie jego dotychczasowe doświadczenia, jako
wokalisty, multiinstrumentalisty, kompozytora i tekściarza. Taki album,
na który czekali wszyscy fani jego talentu. Będzie złoto? Właściwie to już
jest – niezależnie od tego, jak „Złoto” będzie się sprzedawać. ■ (RC)
4 lutego, Krzysztof Zalewski w ramach 105% Mocy, godz. 20:00,
Club105, bilety: 10 zł (dostępne w CK105, na www.ck105.koszalin.pl
i kupbilecik.pl).
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Mariana Opanię znamy jako aktora teatralnego i filmowego, także artystę kabaretowego. Jego najwybitniejsze role to monodram „Moskwa-Pietuszki”,
Wienedikta Jerofiejewa i rola redaktora w „Człowieku
z marmuru” Andrzeja Wajdy. Od ponad dwudziestu
lat związany jest z warszawskim Teatrem Ateneum,
gdzie poza rolami dramatycznymi zachwycał interpretacją piosenek i songów w muzycznych spektaklach „Wysocki”, „Brel” i „Hemar”.
Na recital artysty składają się śmieszne, liryczne
i dramatyczne oraz „szlachetno-erotyczne” piosenki
m.in. Brela, Hemara, Wysockiego, Okudżawy i Młynarskiego, a także utwory śpiewających poetów: Leonarda Cohena i Jaromira Nohavicy z najnowszego
spektaklu muzycznego wyreżyserowanego przez Mariana Opanię pt. „Cohen – Nohavica”. Całość dopełniają kabaretowe monologi oraz anegdoty o kulisach
życia zawodowego artysty. ■ (RC)

fot. Materiały promocyjne

5 lutego, „Moje Fascynacje” – Recital Mariana Opani, godz. 18:00, Sala widowiskowa CK105, bilety: 40 zł dostępne w kasie kina Kryterium, recepcji
CK105, www.ck105.koszalin.pl i www.kupbilecik.pl

fot. Materiały promocyjne

Opania
zaśpiewa

Srogi Kabanos
Zenek to solowy projekt wokalisty zespołu Kabanos. Wiecznie głodny i bardzo płodny muzorobol
nagrał i wydał w roku 2016 dwie płyty „33” i „Płachta na Byka”. Metalową wersję nieposkromionej, bezkompromisowej twórczości Zenka reprezentować będzie klasyczne trio w składzie: Zenek – gitara, wokal,
Krzysztof Fuckin' Corzeniowski – bas i Wasyl Bieńkov – perkusja.
Srogo – grupa pochodząca z Tychów i Katowic,
funkcjonująca na polskich scenach od 2013 roku.
W tym roku wystąpiła na 22 Przystanku Woodstock, na scenie Pokojowej Wioski Kryszny, gromadząc pod nią prawdziwe tłumy. Muzyka grupy oparta
jest o ciężkie, brudne brzmienie gitar, core'ową sekcję
i melodyjny, choć agresywny wokal. ■ (RC)
18 lutego, Zenek, solowy projekt wokalisty zespołu Kabanos + support Srogo, godz. 20:00, Club105.
Bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu (dostępne w CK105, na www.ck105.koszalin.pl
i kupbilecik.pl).
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fot. Materiały promocyjne

Muzyczny profesjonalizm ze świetną zabawą
i humorem. Tak w wielkim skrócie można opisać zakończenie karnawału w Filharmonii Koszalińskiej.
Artystyczne wydarzenia zaplanowane w tym czasie to
koncerty, na które warto się wybrać. Pierwszy weekend lutego to spotkanie z popularnym, znanym z telewizyjnych audycji dyrygentem i showmanem Maciejem Niesiołowskim. W dniach 2, 3, 4 stycznia poprowadzi on orkiestrę Filharmonii Koszalińskiej, a przy
jego boku wystąpi zaproszony do współpracy niezwykły duet: Anita Maszczyk – sopran oraz Michał Musioł – tenor. Program koncertu pt. „Z batutą i parą
śpiewaków” to między innymi duża porcja wielkich
przebojów operetkowych i tanecznych.

▴ Michał Musioł, Anita Maszczyk, Maciej Niesiołowski
W okolicach dnia zakochanych (10 i 11 lutego) kolejne warte polecenia wydarzenie artystyczne zaprezentują wokalistki tworzące zespół wokalny „Singin’
Birds”. Jest to pierwszy polski zespół nawiązujący do
amerykańskiej tradycji muzycznej z I połowy XX wieku, czyli swingujących grup wokalnych śpiewających
w bliskiej harmonii. Ćwierkający w retro stylu zespół tworzy rozśpiewane trio – Dominika Kasprzycka-Gałczyńska, Joanna Czarkowska i Dominika Dulny. Singin’ Birds dało się poznać szerszej publiczności
m. in. dzięki występom w konkursie Debiuty podczas
50. KFPP w Opolu i w półfinale telewizyjnego programu Must Be The Music.

fot. Materiały promocyjne

Orkiestrowo
i z humorem

▴ „Singin’ Birds”
Tym razem ich niebanalny urok przyciągnął całą
orkiestrę symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej prowadzoną podczas koncertu przez dyrygenta Marka
Czekałę. W tak dostojnym składzie piosenki nabierają zupełnie nowego blasku i przenoszą słuchaczy
w uwodzicielski świat, w którym rozbrzmiewa bogactwo ciekawych dźwięków. Zespół łączy muzyczny
profesjonalizm ze świetną zabawą i humorem, a także oferuje niezwykle różnorodny repertuar od porywającego swingu, przez przekorne country i zabawny
rock’n’roll, aż po nastrojowe ballady. Ich aranżacje napełniają nowym życiem perełki muzyczne, które dawno odeszły już do lamusa. Dodają także nutkę czarno-białego smaku do najnowszych hitów oraz tworzonych własnych, niepowtarzalnych piosenek.
Dnia 24 lutego zaprezentujemy koncert pod tytułem „Klasyczne arcydzieła”. Za pulpitem dyrygenckim stanie Jakub Chrenowicz, a przy fortepianie zasiądzie Piotr Grelowski. Pianista jest jednocześnie nauczycielem ZPSM w Koszalinie oraz wykładowcą
Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2016 r. został zwycięzcą drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Juliana Cochrana. Prezentowane
we wspólnym wykonaniu dzieło to kompozycja Johannesa Brahmsa I Koncert fortepianowy d-moll op.
15. Po przerwie natomiast zabrzmi utwór Antoniego
Dworzaka IX Symfonia e-moll „Z Nowego Świata".
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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Sztuka
protestancka
na Pomorzu
W związku z obchodzonym obecnie jubileuszem
500-lecia reformacji i ogłoszeniem roku 2017 Rokiem
Reformacji, Muzeum w Koszalinie przygotowało
szczególną wystawę podejmującą temat sztuki protestanckiej na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Ta okolicznościowa ekspozycja zwraca uwagę na witraże gabinetowe – wyjątkowe, mało znane
szklane dzieła sztuki, które w XVI i XVII wieku powszechnie zdobiły okna ewangelickich kościołów na
Pomorzu. Zachowana do dziś – ciągle jeszcze znaczna
– liczba tych prawdziwych skarbów dawnego witrażownictwa wyróżnia nasz region w skali całego kraju.
Wystawa wskazuje na pilną potrzebę badań nad
tym bezcennym i kruchym dziedzictwem kulturowym, które w pewnym zakresie podjęły już XIX-wieczne inwentaryzacje zabytków sztuki regionalnej,
a szerzej kontynuowały prace badawcze prowadzone
przez Rudolfa Hardowa w latach 30. XX wieku. Ekspozycja wskazuje na potrzebę włączenia tych barwnych kompozycji do promocji regionu.
Zaprezentowane na wystawie przykłady oryginalnych renesansowych pomorskich witrażyków,
a także pokazane unikatowe przedwojenne rysunki
inwentaryzacyjne, kopie i zdjęcia barwnych szybek,
ilustrują wysokie wartości artystyczne i historyczne
nieznanych dzieł sztuki oraz obrazują dawną historię,
życie i pobożność pomorskich ewangelików.
Zaprezentowane dzieła sztuki i obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie,
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum
Architektury we Wrocławiu, Muzeum w Koszalinie,
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie i Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

Towarzyszący wernisażowi wykład Krystyny
Rypniewskiej, kustosza Działu Sztuki Dawnej koszalińskiego muzeum przybliży postać Rudolfa Hardowa, przedwojennego słupskiego artysty, zapozna
z jego biografią, twórczością, działalnością pedagogiczną i społeczną, ale nade wszystko przedstawi jego
niezwykłe dzieło jakim jest dokumentacja witrażyków z XVI i XVII wieku zdobiących okna wiejskich
kościołów historycznego Pomorza.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
17:00, Wernisaż wystawy „Skarby Pomorza Zachodniego. Renesansowe witraże gabinetowe”
z okazji 500-lecia reformacji oraz wykład Krystyny Rypniewskiej pt. „Rudolf Hardow – niestrudzony miłośnik witraży”, sala wystawowa muzeum (hol
kamienicy), ul. Młyńska.

fot.: Ilona Łukjaniuk
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▴ Witrażyk herbowy, XVI w.,

zbiory Muzeum w Koszalinie

fot. Materiały promocyjne

Tegoroczna edycja „Hitów na gitarze”, jest już
pierwszym, małym jubileuszem. Pośród wielu gitarowych festiwali i konkursów w Polsce, nasz wyróżnia
się repertuarem, który w odróżnieniu od większości
tego typu imprez, nie skupia się na muzyce klasycznej.
Uczestnicy prezentują najróżniejsze utwory, nie tylko oryginalnie napisane na gitarę, ale także opracowania z kręgu muzyki pop, rock, folk, i wielu innych
gatunków. Będą także znane tematy filmowe i standardy jazzowe. Przesłuchania młodych, utalentowanych gitarzystów tradycyjnie odbywać się będą w Pałacu Młodzieży w Koszalinie, a na koncert gwiazdy
festiwalu – Sönke Meinena, organizatorzy zapraszają
do sali kina Kryterium w Koszalinie, 3 marca o godz.
19:30. Ten młody, pochodzący z Drezna niemiecki artysta dał się poznać ze swej najlepszej strony w nagraniach na portalu Youtube. W listopadzie ubiegłego roku wziął udział w wielkim Międzynarodowym
Konkursie Guitar Masters we Wrocławiu i został niekwestionowanym zwycięzcą tego prestiżowego muzycznego wydarzenia. W sposób perfekcyjny i nowatorski wykonuje wiele swoich kompozycji. W swoim
repertuarze ma też standardy jazzowe, jak np. wyrafinowaną wersję „Nocy w Tunezji” Dizzie Gillespi’ego, a także wiele powszechnie lubianych przebojów,
wśród których warto zwrócić uwagę na imponujące wykonanie „Bad” Michaela Jacksona. Jego koncert
z pewnością dostarczy melomanom niezapomnianych muzycznych przeżyć, a szerokiej publiczności
zapewni rozrywkę na najwyższym poziomie.

fot. Materiały promocyjne
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▴ Sönke Meinen

Przebojowe
gitary
Przesłuchania konkursowe w piątek i sobotę są
otwarte dla publiczności, ale szczególnie serdecznie
zapraszamy do Pałacu Młodzieży na koncert laureatów w sobotę po południu (4.03). Przypomnijmy, iż
w latach ubiegłych mieliśmy okazję wysłuchać rewelacyjnych wykonań, by wspomnieć występy kwartetu gitarowego z Jarosławia, czy duetu Kasprzewski &
Szabowski z Gdańska. Oczekując na koncerty, w kuluarach Pałacu Młodzieży, można będzie podziwiać
wystawę gitaraliów ze zbiorów dyrektora artystycznego imprezy – Zbigniewa Dubielli. Dla miłośników gitary obecność obowiązkowa!
Sylwia Dubiella-Sroka
3-4 marca, V Ogólnopolski Konkurs „Hity na Gitarze”, Pałac Młodzieży, CK105.

Aktywny Koszalin

Noce
porażek
Być może niedługo Koszalin stanie się zagłębiem
mówców czy prezenterów. Wszystko za sprawą kolejnych nietypowych, publicznych zdarzeń, których celem jest przekazanie idei czy wartości odbiorcom.
Wszystko zaczęło się od spotkań Pecha Kucha (20
slajdów po 20 sekund), potem cyklicznie zaczęły odbywać się SPARcampy, w listopadzie odbył się TedX,
a w miesiąc później odbył się pierwszy FUN czyli FuckUp Nights – globalny ruch organizujący spotkania,
na których odważni ludzie opowiadają o swoich porażkach w biznesie lub projektach. W trakcie spotkań
jest czas na historie, pytania i… świętowanie błędów!
Pierwszy FUN odbył się w Mexico City 6 lat temu. Od
tego czasu w ponad 200 miastach na całym świecie od
Barcelony przez Mińsk po Nowy Jork, raz w miesiącu
organizowane są spotkania, aby posłuchać opowieści
o niepowodzeniach. W Koszalinie za ożywienie idei
FUN odpowiedzialni są: Fundacja Rzecz Jasna oraz
Agencja 123Concept.
Dlaczego noc porażek? Krzysztof Głowacki odpowiada: – Ponieważ większość specjalistów nie stworzy „projektów roku” za pierwszym razem, żaden biznes nie jest wolny od niepowodzeń, wpadek i katastrofalnych w skutkach decyzji, mimo że większość nie
chce o tym głośno mówić, więcej można dowiedzieć się
z opowiadań o niepowodzeniach, niż z historii sukce-

su. I wreszcie ponieważ tylko ci, którzy osiągnęli prawdziwy sukces nie lękają się opowiadać o tym, że coś im
w biznesie czy życiu zawodowym nie wyszło, wiedzą
dokładnie co poszło nie tak i powiedzą jak tych błędów
unikać. Nie ma człowieka, który odniósł sukces bez porażki. Najwięksi zanim zostali miliarderami bankrutowali, wchodzili w nietrafione biznesy, nie mieli szczęścia do inwestycji. Co spowodowało, że jednak sukces
odnieśli? Nigdy nie poddali się po porażce, zawsze potrafili z niej się podnieść, traktowali ją jak kolejne wyzwanie na drodze do celu.
Event jest zupełnie nowy i do tej pory zaprezentowało się 6 prelegentów, więc można liczyć, że odmów
było kilkadziesiąt, oficjalnie z powodu braku czasu.
Reakcje publiczności, która liczy średnio 130 osób, są
bardzo pozytywne, bo po prelekcjach odbywają się
sesje networkingowe, czyli sesje pytań i odpowiedzi
z prelegentami.
Poznaje się wtedy nowych ludzi lub wprost partnerów do wspólnego biznesu. To drugi ważny aspekt,
poza edukacyjnym.
Więcej o FUN na stronie: www.funkoszalin.pl
Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy mają
ochotę wspomóc organizację kolejnych wydarzeń
do kontaktu: biuro@rzeczjasna.org ■ (KG)
9 lutego, FUN, godz. 19:00, CityBox, Rynek Staromiejski.

fot. K. Głowacki
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My się zimy
nie boimy...
...ale czy słusznie? Choć już chyba nikomu nie
trzeba udowadniać wyższości opony zimowej nad letnią o tej porze roku, to jest coś innego, co nie daje mi
spokoju. O ile o oponach zimowych trąbi się od kilkunastu lat, to podstawa bezpiecznej jazdy jest tak stara jak sam samochód: WIDOCZNOŚĆ. Już u zarania
motoryzacji przepisy nakazywały, by przed automobilem szedł sygnalista i flagą, lub w razie niedostatecznej widoczności trąbką, oznajmiał o zbliżającej się
machinie.
Dziś wszystko jest łatwiejsze, przyjemniejsze, ale
też dzieje się o wiele szybciej. Tylko, czy dla tych 4-5
minut warto ryzykować życie? O czym piszę? O dokładnym odśnieżeniu auta, odparowaniu szyb i przygotowaniu się do jazdy. Zacznijmy od tego pierwszego. Niby żadna filozofia, jednak ilość aut ze śniegową
czapą na dachu, masce i bocznych szybach udowadnia, że coś jest nie tak. Przecież nie trzeba wróżbity,
by przewidzieć efekt nieco tylko mocniejszego hamowania. Zsuwający się na przednią szybę śnieg, który

kompletnie zasłania widoczność to realne zagrożenie
nie tylko dla kierowcy, ale i pieszych. Nawet, gdy nie
musimy ostro hamować, to w końcu śniegowa czapa odklei się od dachu i pofrunie z impetem w jadące za nami auto. Rozbita szyba drugiego samochodu
może być tylko początkiem nieszczęścia. Czy tylko
z pośpiechu wynika takie zaniedbanie? A może chcemy oszczędzić na potrzebnych kilka razy do roku akcesoriach zimowych? Doprawdy? Komplet – zmiotka i skrobaczka – można kupić już za 5 zł. Spray do
odmrażania szyb to podobna kwota. Kolejna sprawa
wiąże się z odwiecznym sporem: rozgrzewać silnik
z rana czy od razu ruszać i nie zanieczyszczać środowiska. O ile lobby ekologów ma swoje racje i z zasady
nie powinniśmy na postoju utrzymywać włączonego
silnika, to w sytuacji, gdy szyby zaparowały nam od
wewnątrz możemy czuć się wytłumaczeni. Przy niewielkich nawet mrozach nic nie da przetarcie szyby w mgnieniu oka zamarznie. Zaczekajmy krótką chwilę, aż silnik rozgrzeje powietrze i wspomoże usunięcie
szronu. Jeżeli możemy, wspomagajmy się klimatyzacją, która przyspieszy osuszenie wnętrza.
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Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
— koszykówka

fot. M. Raczewski

— 1.02, godz. 18:15
Energa Czarni Słupsk
– AZS Koszalin;
— 5.02, godz. 18:00
AZS Koszalin
– Pro-Basket Kutno,

No i na koniec o nas samych,
bo bywamy mistrzami w utrudnianiu sobie życia. Wsiadamy za
kierownicę w grubych kurtkach,
czapkach, szalikach, rękawiczkach. Ograniczamy sobie możliwość ruchów, a do tego nie zdążymy nawet zauważyć, kiedy robi
nam się za ciepło, zaczynamy się
pocić, czym zwiększamy wilgotność w aucie, które... znowu zaczyna parować. Błędne koło. Jak widzicie, nie trzeba wiele, by jazda
zimą nie była udręka i mogła sprawiać tyle samo przyjemności co
latem. Pamiętajcie o tym, a już za
miesiąc kolejne porady.
Maciej Raczewski
Instruktor Techniki Jazdy
Kierowca Rajdowy

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł. 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 8.02, godz. 19:00
MKS Dąbrowa Górnicza
– AZS Koszalin;
— 26. 02, godz. 18:00
Asseco Gdynia
–AZS Koszalin;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 4.02
Vistal Gdynia
– Energa AZS Koszalin;
— 11.02
Start Elbląg
– Energa AZS Koszalin;
— 18.02
Energa AZS Koszalin
– AZS AWFiS Łączpol
Gdańsk, bilety: 10 zł, 5 zł,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 25.02
Olimpia-Beskid Nowy Sącz
– Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 11.02
II liga mężczyzn,
MKS Grudziądz
– Gwardia Koszalin;
— 25.02
II liga mężczyzn,
Gwardia Koszalin
– AZS UKW Bydgoszcz,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka
— 25.02
III liga mężczyzn,
Nowa Rega Trzebiatów
– Bronek Koszalin;

Biegi
— 12.02
Bieg Walentynkowy
– Jamneński Tour Biegowy.

Organizator: Rada Osiedla
Jamno – Łabusz.
Dystans: 10 km;
— 26.02
Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Organizator: Koszalińskie
Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej.
Dystans: 10 km, 1963 m;

Postać
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Odkrywanie
miasta

Dzięki niezwykłemu rozwojowi technologii, często myślimy o przyszłości, o tym jak bardzo i jak szybko zmienia się nasze życie. Okazuje się, że ta sama
technologia ułatwia wiele rzeczy związanych z odkrywaniem przeszłości. Na szczęście, sporo jest pasjonatów, którzy przybliżają nam historię i zaciekawiają wiadomościami sprzed lat. Dobrych kilka lat temu,
koszaliński artysta malarz i karykaturzysta, Krzysztof Urbanowicz rozpoczął swoją przygodę ze starym
Koszalinem. Dzięki technologii, czyli istnieniu forów
internetowych, a później Facebooka, zaczął umieszczać w nich sporo informacji o niemieckich korzeniach naszego miasta, między innymi dlatego, że wiedza na ten temat była z jednej strony nikła, a z drugiej
pełna nieścisłości bądź nieprawdy. Po jakimś czasie okazało się, że owych faktów wymagających wyjaśnienia bądź poprawienia jest tak dużo, że mogą
wypełnić książkę. Ta ukazała się w grudniu ubiegłego roku, po ponad 6 latach przygotowań, i nosi tytuł:
„Koszalin – historie mało znane”. Jedna z opisanych
historii odnosi się do informacji o wyburzeniu kamienic wzdłuż ulicy Zwycięstwa przy katedrze, czego rzekomym powodem były Centralne Dożynki, jakie odbyły się w Koszalinie w 1975 roku. Prawda jest
taka, że planowano to jeszcze w latach 60. Kolejne dochodzenie autora dotyczyło ustalenia co mieściło się
przed wojną w lokalach otaczających rynek. Jak się

okazało, były tam dwa hotele, jedna kawiarnia, sklepy mięsne i gospodarstwa domowego. Inne poszukiwania wiązały się z odszyfrowywaniem starych pocztówek – nie zawsze oczywistym było to, co się na nich
znajduje. Pomocne okazały się książki adresowe i znajomi. Niewątpliwie jedną z większych tajemnic jest
to, co zdarzyło się w Koszalinie między 4 marca a 9
maja 1945 roku, ponieważ z pobytu Rosjan tutaj nie
ma żadnych relacji. Na podstawie poszlak, głównie
zdjęć, można domniemać, że Koszalin został przez
nich spalony z powodów tylko propagandowych, jako
wrogie niemieckie miasto.
Urbanowicz przyznaje, że wiedza mieszkańców
Koszalina o historii miasta jest bardzo mała, a istniejące książki na ten temat, jego zdaniem, zawierają sporo nieścisłości lub informacji niezgodnych z faktami. Dowodzą tego np. różne daty podawane przez
różne książki przy tych samych wydarzeniach. Książka pana Krzysztofa spotkała się z bardzo życzliwym
przyjęciem, chwali się ją za lekkość pióra i ciekawą tematykę. Czy będzie ciąg dalszy, zależy to od sponsorów, którym w tym przypadku było Archiwum Państwowe i tygodnik Nasze Miasto Koszalin. Na razie
trwają rozmowy na temat dodrukowania pewnej liczby egzemplarzy „Historii mało znanych”. Wszystkich
zainteresowanych tym wydawnictwem odsyłamy do
koszalińskich bibliotek i na stronę archiwum: koszalin.ap.gov.pl, gdzie można znaleźć jego elektroniczną
wersję. ■ (KG)

2, 3, 4.02 M. Niesiołowski i para śpiewaków, Filharmonia
4.02 Krzysztof Zalewski 105%, Club105
5.02 „Moje Fascynacje” – Recital Mariana Opani, CK105
11.02 Hubert Tas & The Small Circle, Jazzburgercafe
23.02 Moskwa Pietuszki, Domek Kata
27.02 Andrzej Poniedzielski, Kawałek Podłogi

fot.: Materiały promocyjne KBP
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