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12.02 Lemon, Teatr Variete Muza
13.02 Opera in Love, CK105
25.02 Anna Maria Jopek, Filharmonia Koszalińska
27.02 Stare Dobre Małżeństwo, CK105
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Walentynki to taki, dzień gdy
wszyscy sobie mówią, że się kochają albo lubią. Robi się specjalną kartkę z serduszkiem i kwiatkami i daje się tej osobie albo wkłada
się jej po kryjomu do szafki w szatni. Ja swoją kartkę dam, oczywiście
mamie.
Tego dnia pokazujemy, jak
mocno kogoś kochamy. Można kogoś mocno przytulić i powiedzieć –
Kocham cię i jeszcze dać kwiatka,
takiego dużego. Najlepiej żeby był
pomarańczowy. I bez kolców, żeby
nie ukłuć.
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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Ten dzień przypomina o tym,
co jest w życiu najważniejsze. Tego
dnia chłopcy obdarzają dziewczyny słodkimi upominkami albo
w ukryciu podrzucają kartki z serduszkami. Dzieci natomiast dają
rodzicom kwiatki własnoręcznie wykonane albo piękne laurki z wierszykami. Można również
zabrać kogoś do kawiarni, zjeść
wspólnie obiad. A tak w ogóle ten
dzień ma być dla wszystkich szczęśliwy. I co, że ktoś się z kimś pokłócił w tym dniu. To dobry moment
na przeprosiny. Fajnie, że jest taki
dzień, jak walentynki.
Maja Zaorska 8 lat
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Koszalińskie Orły

Koszalińską tradycją są noworoczne spotkania
prezydenta Piotra Jedlińskiego z przedstawicielami koszalińskiego samorządu, politykami, ludźmi
kultury, biznesu i innych dziedzin miejskiego życia. Nie brakuje też przedstawicieli władz sąsiednich
gmin. Także i tegoroczne spotkanie było okazją do
podsumowania minionego roku, a także wręczenia
tradycyjnych Koszalińskich Orłów, które są uhonorowaniem pracy aktywnych koszalinian.
Orła w dziedzinie „społeczna odpowiedzialność” dostała fundacja „Zdążyć z Miłością”, o której
mogli Państwo przeczytać na naszych łamach dwa
miesiące temu. Powodem jest miłość okazana bezdomnym, samotnym matkom. Małgorzata Kaweńska - Ślęzak, prezes fundacji, wraz ze współpracownikami, koncentruje się na zapewnieniu kobietom
i ich dzieciom godnych warunków życia oraz przygotowuje matki do samodzielnego życia. Fundacja
z pomocą koszalinian oddała już do użytku mieszkanie chronione dla swoich podopiecznych, a drugie mieszkanie będzie remontować.

Orły dofrunęły
„Gospodarczego” Orła przyznano Fabryce Maszyn Bumar za nieustanny rozwój, rozmach w działaniu oraz trwały sukces gospodarczy. Bumar produkuje podnośniki hydrauliczne do zastosowań
wojskowych, dla służb energetycznych i straży pożarnych.
W dziedzinie „edukacja”, za rok 2015, Orła dostało II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
Broniewskiego. Szkoła oceniona została jako placówka nowoczesna, partnerska i o wysokim poziomie nauczania. Wiktor Kamieniarz, dyrektor placówki, bardzo chwali swoich uczniów, którzy uzyskują świetne wyniki na egzaminach maturalnych.
Ostatnia, czwarta statuetka Orła, za działalność
kulturalną, trafiła do Szkoły Tańca „Top Toys” za,
jak powiedziano w laudacji, nieustającą pasję i taneczne mistrzostwo.
Uroczysta gala odbyła się 11 stycznia w siedzibie
Filharmonii Koszalińskiej. Uświetnił ją występ koszalińskich filharmoników pod batutą Michała Kocimskiego z tenorem Dariuszem Stachurą jako solistą. ■ (KG)

fot. Izabela Rogowska

fot. Wojtek Szwey

Nasi stali czytelnicy wiedzą, a nowi właśnie się
dowiadują, że działania dotyczące kultury w Koszalinie są dla „Trendów” priorytetowe. Bywalcy bywają i oceniają, inni wybierają, to co dla nich interesujące, a malkontenci jak zawsze twierdzą, że nic się
nad Dzierżęcinką nie dzieje. I każdy z nich ma swoje racje – „robienie” kultury dla wszystkich oznacza,
że robi się ją dla nikogo. Co zdarzyło się interesującego w minionym roku? Ponieważ mamy mnóstwo imprez mających swoją długą tradycję, wystarczy tu poprzestać na ich przypomnieniu. „Żywa biblioteka” to
projekt, który w niekonwencjonalny sposób przybliża ideę praw człowieka. Ostatnia „Noc Muzeów” rozpoczęła nowy cykl tematyczny, nawiązując do jednej
z muzealnych ekspozycji. Pierwsza odniosła się do
wystawy „Pradzieje Pomorza”, a jej główną atrakcją
– oprócz bezpłatnego zwiedzania i możliwości spotkania z autorami wystaw – był festyn archeologiczny. Coraz więcej w Polsce słychać o Koszalinie dzięki
festiwalowi mTeatr. Na deskach naszego teatru od lat
oglądamy interesujące inscenizacje. Choć nie można
uznać, że tendencja biegnie w kierunku coraz ciekawszych przedstawień, czego dowodzi głos jury, które: ”...
wyraża satysfakcję z założeń koncepcyjnych festiwalu. Równocześnie zwraca uwagę na zanik poszukiwań
twórczych wśród młodych reżyserów. Jury apeluje
o uważniejszą selekcję spektakli festiwalowych.” Nie
ma też powodów rozpisywać się o kolejnej edycji Eu-

fot. Kamil Jurkowski

Kultura 2015

ropejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”,
bowiem to bezdyskusyjnie pierwsza klasa, pomysł,
który już jedenaście lat pomaga nam zrozumieć życie
ludzi z niepełnosprawnością. Festiwal doskonale promuje Koszalin na kulturalnej mapie naszego kraju.
Podobnie, choć trochę z innych przyczyn jest z wakacyjnym Kabaretonem. Wielu narzeka na niezbyt wyszukany poziom żartów płynących z amfiteatralnej
sceny, ale trudno nie zauważyć, że widownia co roku
pęka w szwach. Może nie tylko z powodu transmisji
telewizyjnej? Na koniec pragnę zwrócić uwagę na dwa
fantastyczne koncerty, które odbyły się w naszej Filharmonii: młodego i coraz bardziej uznanego koszalińskiego pianisty jazzowego Kamila Piotrowicza i legendy polskiego jazzu Tomasza Stańki. Oby więcej takich wydarzeń. Na pewno warto też przyglądać się
temu, co dzieje się w klubie Kawałek Podłogi - do wydarzeń tamtego roku należy zaliczyć recital Andrzeja Poniedzielskiego. Chcielibyśmy też mieć nadzieję, że do ważnych, cyklicznych spotkań satyrycznych
zaliczać będziemy ogólnopolskie zmagania młodych
stand uperów pod hasłem „Ludzik”. Działo się znacznie więcej, ale z powodu objętości, niech powyższe,
subiektywnie dobrane zdarzenia zostaną w naszej pamięci na dłużej. ■ (KG)
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Kultura 2015

...i w CK 105
O roku 2015 – żegnamy cię z satysfakcją, bo jest
się z czego cieszyć. Ponad trzysta imprez, jakie Centrum Kultury 105 w Koszalinie przeprowadziło, daje
ogólne pojęcie o gorączce organizacyjnej, panującej
przy Zwycięstwa 105. Ciekawe, które z koncertów, zabaw czy wydarzeń na świeżym powietrzu wspominają Państwo najmilej? Finał WOŚP z energetyczną jak
zawsze Małgorzatą Ostrowską? Plateau z Renatą Przemyk? A może Stare Dobre Małżeństwo? Przypomnijmy sobie imprezy plenerowe, takie jak koncert Margaret i Kate Ryan w Amfiteatrze podczas Dni Koszalina,
występ Dawida Kwiatkowskiego z okazji Dnia Dziecka oraz wakacyjne Kamerynki na Rynku Staromiejskim. Czy można zapomnieć o niezwykłej Agnieszce Chylińskiej albo intrygującym Organku? No właśnie, oprócz występów niekwestionowanych gwiazd,
Centrum Kultury 105 w Koszalinie walczy też o tytuł kreatora kultury – i w związku z tym nie stronimy
również od artystów nieco niszowych, plasujących się
poza głównym nurtem rozrywki. I tu koszalinianie
dali się poznać jako publiczność o wyrafinowanym
smaku: Organek, Jan Kanty Pawluśkiewicz, a wcześniej Leo Che, Pablopavo i Ludziki znaleźli swoich
wiernych odbiorców (i było to wcale niemałe grono!).
CK105 organizuje też co roku kilkudniowe ma-

ratony z kulturą. W czerwcu odbywa się maraton filmowy, czyli Festiwal Młodzi i Film; przez wszystkie jego wydarzenia – a są to prócz projekcji również
koncerty, wystawy, eventy rozrywkowe, spotkania autorskie, debaty i warsztaty – przewinęło się ponad 20
tys. osób! Na maratony muzyczne – również oblegane – zapraszamy miłośników jazzu (Hanza Jazz Festiwal), rocka (Generacja), i tych, którzy klasykę lubią
potraktować z przymrużeniem oka (Festiwal Akordeonowy).
Nie zapominajmy też o kinie, które w niezwykły sposób – co potwierdza rosnąca z roku na rok frekwencja – łączy ofertę popularną z wyrafinowaną. Filmy wyświetlane w Kryterium zaspokajają potrzeby
tych, którzy szukają produkcji na wysokim poziomie,
a w kinie chcą nie tylko film obejrzeć, ale też się w wyjątkowej atmosferze spotkać.
No i to nadal nie wszystko: dla wszystkich tych,
którzy kulturę chcą także kreować, działają sekcje artystyczne – taneczne, wokalne, instrumentalne, teatralne, recytatorskie. Co więcej, ta bogata oferta kierowana jest do osób z całego wachlarza wiekowego:
i dla małych, i dla tych już mocno dorosłych. ■ (PZ)

• Gabriela Trynkler „ Zielone Metropolis”

• J. Kowalczyk „Gwiżdże”

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

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
Wystawa malarstwa
Gabrieli Trynkler.

Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 10.02
Kolędować Małemu.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 1.02
Zabytek Miesiąca. Zaprezen-

tujemy szyld zamka drzwiowego, znalezionego podczas badań archeologicznych
w Wyszeborzu. Bogato ornamentowany, z tajemniczymi inicjałami w górnej części.
Muzeum, ul. Młyńska;

CENY BILETÓW
— Muzeum: normalny - 10 zł,

ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny
(2x2) - 32 zł, zbiorowy - 5 zł,
wstęp na jedną wystawę - 5 zł.
W środy wstęp na ekspozycje
stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na
wernisaże - bezpłatny. Oprowadzenie po wcześniejszym
uzgodnieniu. Muzeum czynne dla zwiedzających od godz.
10:00 do 16:00 (w poniedziałki Muzeum nieczynne);
— Bałtycki Teatr Dramatyczny: scena duża: I-VII

rząd normalny - 40 zł, ulgowy - 35 zł, grupowy (powyżej 15 osób) - 25 zł. VIII-XII
rząd i balkon: normalny 30 zł, ulgowy - 25 zł, grupowy - 20 zł. Spektakle familijne - 15 zł. Spektakle grupowe przedpołudniowe - 15 zł.
Mała scena: normalny - 30 zł,
ulgowy - 25 zł. Scena na zapleczu: normalny - 30 zł, ulgowy - 25 zł, grupowy - 20 zł.
Premiery - 50 zł. Na spektakle agencyjne nie obowiązują
ceny biletów BTD;

— Filharmonia Koszalińska:

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

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy –
12 zł. Tanie poniedziałki –
12 zł (dotyczy wybranych filmów). DKF: jednorazowy –
9 zł, karnety: ulgowy – 25 zł,
normalny – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
Kryterium śmiech
to zdrowie – 10 zł.
Kryterium Movie – 10 zł;

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne artystki
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fot.: commons.wikimedia.org
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• Wystawa „Sienkiewicz inaczej – anegdoty,

• „Cykor - bojąca dusza” w BTD

• Koncert Meli Koteluk w Filharmonii

1 Poniedziałek

2 Wtorek

3 Środa

—
Wystawa „Sienkiewicz inaczej
– anegdoty, ciekawostki”.

FERIE W TEATRZE
— 9:00 i 11:30
„Cykor – bojąca dusza”,

FERIE W TEATRZE
— 9:30 i 11:30
„Kopciuszek”, Centrum

ciekawostki” w KBP

Galeria Region, KBP,
pl. Polonii;

—
Zima z Pałacem Młodzieży!

(7-13 lat) 01-05.02.2016 r.
w godz. 10:00-14:30 lub 0812.02.2016 r. w godz. 10:0014:30. Dzieci będą mogły doskonalić umiejętności pracy
w grupie, rozwijać postawy kreatywności i twórczego myślenia. Nowością w tym roku są
zajęcia popołudniowe skierowane, do młodych mieszkańców Koszalina z rodzicami lub
opiekunami. Jest to popołudniowy feryjny cykl spotkań pn.
„Razem znaczy weselej, więcej,
ciekawiej…” Zajęcia od godz.
16:00, liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Wstęp wolny. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 17:30
Otwarcie wystawy toruńskiego artysty Włodzimierza Machnickiego „Człowiek
a technika” (rysunek, kolaż, ma-

larstwo, pastel). Galeria Ratusz,
II piętro, Rynek Staromiejski;

Duża Scena, reż. W. Rogowski. Wiadoma to jest
rzecz: każdy się boi potworów. Okropnych straszydeł
z czterema ogonami, jednym okiem i dwiema głowami. Albo tych oślizgłych strachów, które „trzęsą się jak
galareta”. Albo tych najgorszych, zupełnie niewidzialnych lęków… Brrrr! A najbardziej boi się ich bohater naszej bajki: Cykor, mały
mieszkaniec Małego Lasu.
BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
DKF: „Córki Dancingu”

Dwie nastolatki – Złota
i Srebrna – lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80.
Nie są to jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny,
które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Kultury - Teatr Grudziądz,
Duża Scena, reż. Z. Kulwicki. Kopciuszek to przezwisko
ślicznej, dobrej i pracowitej
dziewczynki, nadane jej przez
złą macochę i samolubną
przyrodnią siostrę. Zazdrosne o jej urodę każą wykonywać Kopciuszkowi najcięższe
i najbardziej brudne prace,
aby pod warstwą brudu i sadzy ukryć jej powab i wdzięk.
BTD, Plac Teatralny;
— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, książ-

ka Z. Szczerka „Siódemka”.
Wstęp wolny. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa;
— 19:00
Koncert Meli Koteluk

Artystka zadebiutowała
w 2012 roku albumem „Spadochron”, który odniósł duży komercyjny sukces i zyskał status „Platynowej Płyty”. Bilety:
69 zł i 89 zł. Bilety dostępne na:
www.kupbilecik.pl oraz w kasie Filharmonii. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne
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• Tomasz Stockinger w Filharmonii

• Gala operowo-musicalowa w BTD

• „Seans” w BTD

4 Czwartek

5 Piątek

6 Sobota

— 18:30
Koncert z udziałem: Krzesimira Dębskiego - dyrygent,
Stefana Gąsienieca – fortepian, Tomasza Stockingera konferansjer i Orkiestry
Filharmonii Koszalińskiej.

— 18:30
Koncert z udziałem: Krzesimira Dębskiego – dyrygent,
Stefana Gąsienieca – fortepian, Tomasza Stockingera –
konferansjer i Orkiestry
Filharmonii Koszalińskiej.

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Barbie Tajne agentki”

W programie muzyka do
polskich i amerykańskich
filmów i seriali telewizyjnych
takich jak: „Żądło”, „Pianista”, „Dom”, „Noce i dnie”,
„Strachy”, „Trędowata”,
do których muzykę skomponowali W. Szpilman, W. Kilar, W. Kazanecki, M. Gąsieniec. Stefan Gąsieniec to
polski kompozytor i pianista
jazzowy. Wielokrotnie nagradzany w konkursach muzycznych, m.in. Jazz Juniors,
Jazz nad Odrą, Festiwal
Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy czy Song Of The
Year (USA). Tomasz Stockinger związany z teatrem,
kinem, telewizją, a także
estradą jest dziś jednym
z najbardziej rozpoznawanych polskich aktorów.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

W programie muzyka do
polskich i amerykańskich filmów i seriali telewizyjnych.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Gala operowo-musicalowa,

Narodowy Teatr Opery I Baletu w Odessie – Agencja
Brussa, Duża Scena. W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii
operowych i operetkowych
oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność bawić będzie również
repertuar musicalowy wzbogacony cudownymi strojami
oraz baletem. Bilety: 95 zł.
BTD, Plac Teatralny;
— 20:30
Salsoteka - impreza
taneczna. Kawałek Podłogi,

ul. Piastowska;

(po seansie odbędą się zajęcia z tańca nowoczesnego). Barbie i jej przyjaciółki
– Teresa i Renee będą musiały przemienić się w supertajne agentki do zadań specjalnych. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert z udziałem: Krzesimira Dębskiego – dyrygent,
Stefana Gąsienieca – fortepian, Tomasza Stockingera –
konferansjer i Orkiestry
Filharmonii Koszalińskiej.

Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Seans”, Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. Seans
z duchami w BTD! Zapraszamy Państwa na wieczór
z duchami. Nie, nie będziemy straszyć. Ta komedia arcymistrza gatunku Noela
Cowarda to pretekst do wybornej zabawy odwiecznymi
damsko-męskimi konfliktami. BTD, Plac Teatralny;

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne zespołu

Kalendarium kulturalne

fot. Materiały promocyjne
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• Stand-up w Kawałku Podłogi

• Lemon w Teatrze Variete – Muza

• „Opera in Love” w CK105

7 Niedziela

11 Czwartek

13 Sobota

— 19:00
„Seans”, Duża Scena,

— 18:00
„Seans”, Duża Scena.

— 11:00 – 14:00
„Giełda kolekcjonerska”. Zgło-

— 20:00
Stand-up, Darek i Jacek

— 18:00
Spotkanie w Teatrze Propozycji „Dialog”: J. Fryckowski.

reż. Z. Derebecki.
BTD, Plac Teatralny;

prezentują: Karol Modzelewski i Sebastian Rejent.
Bilety: 15/20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

9 Wtorek
— 18:00
DKF: „Janis”. To szczery i prze-

myślany film, może nawet bardziej o Joplin jako o osobie niż
legendzie. Sięgając do prywatnych zapisków artystki, Berg
powraca do dzieciństwa Janis
Joplin. Kino Kryterium;
— 19:00
This – kurs filozoficzny.

Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

10 Środa
— 16:00
Dyskusyjny Klub Książki,

książka H.Bakuły
„Seks na kredyt”. KBP,
filia nr 9, ul. Struga;

BTD, Plac Teatralny;

Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza” (do odbioru
w Biurze Teatru). Domek Kata;

12 Piątek
— 16:00
Stowarzyszenie śpiewacze
„Śródmieście zaprasza na walentynki – Dzień Zakochanych”. Zespół: Wrzosy z Bor-

nego Sulinowa. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 16:30
Młodzieżowy Dyskusyjny
Klub Książki, książka J. Jo-

nassona „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska;
— 20:00
Koncert zespołu Lemon.

Bilety: 49/59 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl, Teatr Muza
Variete, sieć sklepów LEO:
CH Atrium, Galeria Emka,
Kaufland (ul. Morska 6). Teatr
Variete – Muza, ul.Morska;

szenia nie później niż trzy dni
przed datą spotkania, tel. 94 343
20 11. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Odlotowa przygoda” (po seansie

zajęcia plastyczne). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Opera in Love”. Walentynko-

wa Gala Operowo-Operetkowa. Bilety: 25/30 zł, dostępne:
kasa kina Kryterium, recepcja
CK105 oraz na stronie CK105.
Sala widowiskowa CK105;

— 19:00
„Listy do Michaliny”, Scena Po-

czekalnia w Łodzi, Duża Scena reż. P. Kamza, prapremiera
polska. BTD, Plac Teatralny;
— 19:00
Rewia Walentynkowa,

widowisko muzyczno-taneczne z największymi przebojami
muzyki rozrywkowej. Bilety:
70 zł (bez kolacji: 45 zł). Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

— 20:30
Karnawałowe Walentynki impreza taneczna. Kawałek

Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Wystawa malarstwa Wiesławy Kurowskiej

• „Balladyna” w BTD

• Morze architektury w Kawałku Podłogi

14 Niedziela

17 Środa

18 Czwartek

— 12:00
„Koziołek Matołek w Chinach” - Teatr Lalek Marko -

— 9:00 i 11:30
„Balladyna”, Nowy Teatr im.

— 9:00 i 11:30
„Balladyna”. BTD;
— 17:00
„Częstotliwości”, wernisaż wy-

Centrum Edukacji Europejskiej w Białogardzie, Duża
Scena, spektakl familijny.
Bilety: 15 zł. BTD;

— 19:00
Koncert „Two hearts”. Usłyszy-

my największe przeboje np. Careless whisper, Two hearts, Love
on top, czy Piu que poi. Bilety:
60 zł (sam koncert: 35 zł). Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

16 Wtorek
— 11:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety” – Literacka Nagroda

Nobla 2015 - Mała Scena, reż.
P. Palcat. BTD, Plac Teatralny;
— 16:30
Wystawa malarstwa Wiesławy Kurowskiej pt. „Nie liczę
lat...” z okazji jubileuszu twórczego oraz 70. rocznicy urodzin. Wstęp wolny. Galeria

Ratusz, I piętro, Rynek
Staromiejski;

— 18:00
DKF: „Excentrycy”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Witkacego w Słupsku, Duża
Scena, reż. Jan Machulski.
Tytułowa Balladyna to jakby trochę taka polska Lady
Makbet - tyle że w baśniowym, prasłowiańskim kostiumie. Jest jednak inna niż
ta szekspirowska, judząca
męża do zbrodni dla zdobycia korony. Ze sceny na scenę sama bierze los w swoje
ręce, bezwzględnie eliminując wszystkich stojących na
drodze do celu. Słupska Balladyna jest jednak odległa
od prasłowiańskiej mentalności, bliższy jest jej
współczesny sposób myślenia. Może wydać się jedną
z dziewcząt nastawionych jedynie na karierę - cel zasadniczy w naszym dzisiejszym
świecie rozchybotanych
wartości. Także bliski obrazu
współczesności jest Grabiec,
ironiczne uosobienie prostactwa, które wychynęło
ze społecznych nizin by
zmierzać ku wyżynom
władzy i dobrobytu.
BTD, Plac Teatralny;

stawy malarstwa Joanny Borkowskiej. Czas trwania wystawy: 18.02-20.03.2016. Opis
str. 19. Muzeum, ul. Młyńska;

— 18:00
Kryterium Movie „Creed.
Narodziny legendy”. Obdarzo-

ny naturalnymi zdolnościami
zamożny młody człowiek, syn
Apollo Creeda, przeciwstawia
się rodzinie i próbuje sił w boksie. Kino Kryterium;

— 18:00
Wystawa fotograficzna. Nikola Gaszyńska „Teatr ciała”. Te-

matem wystawy jest Teatr Ciała ukazany w fotografii, która
jako środek wyrazu artystycznego jest najbardziej bliska autorce. Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Morze architektury. Koszaliń-

ski oddział Stowarzyszenia
Architektów Polskich organizuje serię spotkań z najwybitniejszymi polskimi architektami.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• Beata Bilińska w Filharmonii

• KMW: „Misiek w Nowym Jorku” w Kryterium

• DKF: „Syn Szawła” w kinie Kryterium

19 Piątek

20 Sobota

22 Poniedziałek

— 18:30
Koncert z udziałem: Massimiliano Caldi`ego – dyrygent, Beaty Bilińskiej - fortepian i Orkiestry Filharmonii
Koszalińskiej. Program: Hen-

— 12:00
KMW: „Misiek w Nowym
Jorku” (popcorn za 1zł). Kino

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt. „Miłość w środku zimy”.

ryk Mikołaj Górecki - 3 utwory w dawnym stylu, Wojciech
Kilar II - koncert na fortepian i orkiestrę, Georges Bizet
- I symfonia C-dur. Bilety: 25,
30, 35 zł, dostępne w kasie
biletowej Filharmonii Koszalińskiej. Kasa otwarta pn.-pt.
godz. 11:00-15:00 oraz godzinę
przed koncertem. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Wariacje enigmatyczne”,

Mała Scena, reż. B. Semotiuk.
To historia pisarza-noblisty, zaszytego w swojej samotni na
wyspie pod kołem podbiegunowym - Abla Znorko, który właśnie wydał swoją nową książkę.
Przyjeżdża do niego Eric Larsen podający się za dziennikarza jednej z prowincjonalnych
gazet. BTD, Plac Teatralny;
— 20:30
Latino Party - impreza
taneczna. Kawałek Podłogi,

ul. Piastowska;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 16:00
Pałacowy Dzień Eko-mody.

Dzieci (5 - 10 lat) z rodzicami.
Będziecie mieli okazję zaprojektować, wykonać i przedstawić
„Eko - kreację”. Organizatorzy
zabezpieczają materiały wtórne. Zapisy w sekretariacie
Pałacu Młodzieży, tel. 94 248
05 00. Pałac Młodziezy,
ul. Bogusława II;
— 19:00
„Wariacje enigmatyczne”,

Mała Scena, reż. Bogusław Semotiuk. BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert Jary Oz ex - lider

Oddziału Zamkniętego oraz
2late. Bilety: 25/35 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

21 Niedziela
— 19:00
„Wariacje enigmatyczne”,

Mała Scena, reż. Bogusław
Semotiuk. BTD, Plac
Teatralny;

W programie: wiersze brackich poetów, felieton Romka
Dopieralskiego, przerywniki
muzyczne. Informacje:
www.bractwo.bloog.pl
Wstęp wolny. Klub
Osiedlowy „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

23 Wtorek
— 9:00
„Cykor – bojąca dusza”, Duża

Scena. BTD, Plac Teatralny;

— 18:00
DKF: „Syn Szawła”. Rok 1944,

Auschwitz-Birkenau. 48 godzin z życia Szawła Auslandera, członka Sonderkommando – oddziału żydowskich
więźniów zmuszonych asystować hitlerowcom w wielkiej
machinie Zagłady – na krótko przed wybuchem buntu.
W rzeczywistości, której nie
sposób pojąć, w sytuacji bez
szans na przetrwanie, Szaweł spróbuje ocalić w sobie to,
co zostało z człowieka. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne zespołu

fot.: Materiały promocyjne artystki

Kalendarium kulturalne

• Anna Maria Jopek w Filharmonii

• Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo w CK105

• Kryterium - śmiech to zdrowie: „50 Twarzy Blacka”

24 Środa

27 Sobota

28 Niedziela

— 9:00
„Cykor – bojąca dusza”, Duża

— 12:00
KMW: „Alvin i wiewiórki:
Wielka wyprawa” (po seansie

— 18:00
Kryterium - śmiech to zdrowie: „50 twarzy Blacka”.

Scena. BTD, Plac Teatralny;
— 12:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Literacka Nagro-

da Nobla 2015 r, reż. P. Palcat.
BTD, Plac Teatralny;

25 Czwartek
— 9:00
„Cykor – bojąca dusza”, Duża

Scena. BTD, Plac Teatralny;

— 12:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Literacka Nagroda

Nobla 2015 r. BTD;

— 18:00
Szminka Movie „Joy”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
—19:00
Koncert Anny Marii Jopek.

Bilety: 99/119 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl oraz w kasie Filharmonii. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

zajęcia piłkarskie przygotowane przez Socatots). Najsłynniejsze wiewiórki świata powracają! Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 11:00
Sobotnie Poranki Artystyczne. Wstęp wolny. Pałac

Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 19:00
„Seans”, Duża Scena. BTD;
— 19:00
Koncert zespołu Stare Dobre
Małżeństwo. Bilety: 35/40 zł,

dostępne: w kasie kina
Kryterium, w recepcji CK105
oraz na stronie CK105.
Sala widowiskowa CK105;
— 20:00
Koncert Banach & Kafi
(BAiKA). Bilety: 25/30 zł.

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

Kino Kryterium;

— 19:00
„Seans”, Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny;

29 Poniedziałek
— 16:00
Warsztaty literackie Krajowego Bractwa Literackiego.

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

— 19:00
„Andropauza – męska rzecz”,

Agencja Artystyczna Gard,
Duża Scena, reż. J. J. Należyty.
Dla zabicia resztek nadziei wyjaśniamy: andropauza, to męska odmiana klimakterium.
Kobiecie w klimakterium mężczyzna musi wybaczyć więcej.
Andropauza, to stan, którego
mężczyzna nie może wybaczyć
sobie. BTD, Plac Teatralny;

Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 12 dnia danego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

12-13

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt. godz. 8:00 – 16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 – 16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00 – 20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00 –
16:00. W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:00
– 17:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi
okres wakacyjny (lipiec i sierpień) - w tym okresie Muzeum
jest czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00 – 17:00.
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00 – 19:00
sob.: 9:00 – 15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
Plac Teatralny
tel. 94 342 20 58
pn.-pt. godz. 8:00 – 16:00
sob., niedz. i święta – nieczynne. Kasa biletowa czynna
w godz. 8:30 – 15:30 oraz
2 godziny przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Biuro koncertowe:
tel. 94 342 20 22
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
godz. 11:00 – 15:00
KONTAKTY I REZERWACJE
– SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343-82-48, 502-590-458
pn.-pt.: 16:00 – 17:00 - basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00 – 21:30 – basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00 – 20:00
Hala widowiskowo - sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00 – 16:00

Kompleks sportowo
- rekreacyjny
ul. Jedności - Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Kompleks sportowo
- rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy - tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00 – 22:00

Polecamy kultura

Walentynkowa
Opera
Od wielu już lat lutym rządzi miłość. Tym razem w pieśniach operowych i operetkowych. Zapraszamy Państwa na spektakl „Opera in Love”,
którego program obejmuje liryczne romanse, brawurowe i efektowne popisy wokalne, ponadczasowe przeboje operetkowe i barwne sceny zespołowe
z dzieł najsłynniejszych kompozytorów, m. in. Mozarta, Verdiego, Pucciniego, Moniuszki, Delibesa,
Gounoda, Offenbacha, Straussa, Kalmana, Gershwina. W świat tematyki miłosnej wprowadzą najsłynniejsze postacie operowe: romantyczny Nemorino z „Napoju miłosnego”, czarująca Carmen, szalony i uwodzicielski Don Juan czy nieszczęśliwa
Halka. „Opera in Love” to niepowtarzalny wieczór
pełen uczuć i emocji! Całość wykona zespół artystów operowych z Wiednia, Pragi i Wrocławia, który przyjął nazwę Sonori Ensemble. ■ (KG)
13 lutego, „Opera in Love”. Walentynkowa Gala
Operowo-Operetkowa, godz. 19:00, sala widowiskowa CK105 w Koszalinie. Bilety w cenie: 25 zł
w przedsprzedaży i 30 zł w dniu koncertu, do nabycia w kasie kina Kryterium oraz w recepcji CK105
w Koszalinie oraz na stronie CK105.

Grupa Stare Dobre Małżeństwo wciąż przemierza koncertowe szlaki. 27 lutego wystąpi w Koszalinie. Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych muzyków towarzyszących liderowi
Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki - od najstarszych (np. Blues o 4
nad ranem, Jak, Komunia, Bieszczadzkie Anioły,
Gloria, Blues dla małej) po najnowsze. Fani doskonale to wiedzą, ale nowym słuchaczom warto przekazać, że autorzy piosenek to znamienite nazwiska: Edward Stachura, Adam Ziemianin, Józef Baran, Bolesław Leśmian, Jan Rybowicz czy Bogdan
Loebl. Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji
zapewnia niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali. Uwagę słuchaczy na
przeszło dwie godziny przykuć powinny gitary: 6i 12-strunowe. Muzycy SDM nie są także ulubieńcami prasy ani telewizji, ale uwielbia ich publiczność.
Krzysztof Myszkowski i jego przyjaciele swoją muzyką oferują ucztę dla ducha. ■ (KG)
27 lutego, koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, godz. 19:00, sala widowiskowa CK105.
Bilety w cenie: 35 zł balkon, 40 zł parter, do nabycia w kasie kina Kryterium oraz w recepcji CK105
oraz na stronie CK105.

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

Legenda znów
w Koszalinie

14-15

Polecamy kultura

Ferie w CK 105
Centrum Kultury 105:
1-5 lutego, godz. 9:00 – 11:00, Club 105
WARSZTATY FILMOWE (młodzież gim. i lic.)
prow. Katarzyna Stenzel

8-12 lutego, godz. 10:00 – 12:30,
Bałtycka Galeria Sztuki
ZAJĘCIA PLASTYCZNE (młodzież od 12 lat)
prow. Izabela Madajczyk

1-5 lutego, godz. 11:30 – 13:30, Club 105
WARSZTATY TEATRALNE (dzieci z klas I – VI)
prow. Katarzyna Stenzel

8-12 lutego, godz. 12:00 - 14:00,
pracownia plastyczna CK 105
TWORZENIE BIŻUTERII (dzieci z klas I - VI)
prow. Karolina Asanowicz

1-5 lutego, godz. 12:00 – 14:00,
pracownia plastyczna CK 105
ZAJĘCIA PLASTYCZNE (dzieci z klas I - VI)
prow.: Barbara Bieniek, Henryk Maciejewski

8-12 lutego, godz. 12:00 – 14:00,
sala nr 9 (budynek B)
WARSZTATY WOKALNE (dzieci z klas I-VI)
prow. Ewa Turowska

1-5 lutego, godz. 12:00 – 14:00,
sala nr 12 (budynek B)
WARSZTATY WOKALNE (młodzież gimn. i lic.)
prow. Dorota Słobodzian

Odpłatność za zajęcia – 25 zł za tydzień.
Telefon kontaktowy: 94 347 57 30, 607 882 491
27 lutego, godz. 10:00 w Domku Kata rozpoczną
się eliminacje rejonowe Małego Konkursu Recytatorskiego. Impreza przeznaczona jest dla dzieci szkół
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.

1-5.02.2016 r.
godz. 10:00
„Asterix i Obelix:
Osiedle bogów”
Gat.: animacja/przygodowy, 2014, 85 min.
Kolejna animacja o przygodach dzielnych Galów - Asterixa i Obelixa. Juliusz Cezar decyduje się na budowę dzielnicy
mieszkaniowej dla właścicieli rzymskich i nazywa ją Osiedlem Bogów.

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kino Kryterium:

Bilety: 1 zł - dzieci z terenu Koszalina, 7 zł - pozostali

8-12.02.2016 r.
godz. 10:00
„Sawa. Mały Wielki
bohater”
Gat.: animowany/familijny, Rosja, 2015, 95 min.
Polska wersja językowa. Sawa jest 10-letnim
chłopcem, na którego
spada bardzo odpowiedzialne zadanie. Musi
obronić swoją rodzinną
wioskę przed złowrogimi
magicznymi istotami.

fot. Izabela Rogowska

Polecamy kultura

Ferie
w teatrze
W ciągu roku jest tak wiele różnych zajęć, że nie
zawsze wyjście do teatru jest na pierwszym miejscu.
Dlatego warto wykorzystać zimową przerwę w nauce i nadrobić bajkowe zaległości. Jak zawsze, w czasie ferii, Bałtycki Teatr Dramatyczny przygotował
wspaniałą ofertę spędzenia wolnego czasu dla swoich najmłodszych widzów. Zapraszamy na dwa bajkowe spektakle: „Cykor – bojąca dusza BTD” w reżyserii Wojciecha Rogowskiego i „Kopciuszek” w reżyserii
Zbigniewa Kulwickiego.
O czym opowiada „Cykor – bojąca dusza
BTD”? Wiadoma to jest rzecz: każdy się boi potworów. Okropnych straszydeł z czterema ogonami, jednym okiem i dwiema głowami. Albo tych oślizgłych
strachów, które trzęsą się jak galareta. Albo tych najgorszych, zupełnie niewidzialnych lęków… Brrrr!
A najbardziej boi się ich bohater naszej bajki: Cykor,
mały mieszkaniec Małego Lasu położonego w środku Wielkiego Świata opanowanego przez Straszydła.
I jak to zwykle bywa, to właśnie on będzie musiał stanąć do walki z Potworami. W obronie swoich przyjaciół, swojego lasu i całego świata. Jeśli Cykor zwycięży
z własnymi lękami, uda mu się też pokonać Potwory,

ocalić świat i uratować przyjaciół. Ale czy można pokonać własne strachy? – tego dowiecie się z naszej bajki. Cykor – bojąca dusza - To mądra opowieść o tym,
że każdy z nas ma kochane miejsce, którego musi bronić za wszelką cenę. To spektakl o pokonywaniu własnych lęków, przezwyciężaniu własnych słabości.
„Kopciuszek” braci Grimm to już klasyka dziecięcej literatury. Bajka wywodzi się ze starożytności i jest znana na wszystkich kontynentach. Kopciuszek to przezwisko ślicznej, dobrej i pracowitej dziewczynki, nadane jej przez złą macochę i samolubną
przyrodnią siostrę. Zazdrosne o jej urodę każą wykonywać Kopciuszkowi najcięższe i najbardziej brudne prace, aby pod warstwą brudu i sadzy ukryć jej powab i wdzięk. Mimo to Kopciuszek potrafi zachować
pogodę ducha, pomagać innym i marzyć o swoim
szczęściu. Dzięki pomocy dobrej wróżki, Kopciuszek
bierze udział w królewskim balu. Wygląda tak zachwycająco, że urzeczony jej niezwykłą urodą Książę tańczy tylko z nią. Niestety o północy Kopciuszek
musi wrócić do domu, bo czar pryśnie. Wymykając
się z pałacu, gubi na schodach swój pantofelek. Książę rozpoczyna poszukiwania właścicielki bucika, która skradła jego serce… W czasie ferii odpoczynek od
szkoły nie musi być nudny! Przyjdźcie do nas i wspaniale się bawcie!
Ceny biletów dla dzieci z Koszalina: 4 zł (nie dotyczy przedszkoli). Dla dzieci spoza Koszalina: 15 zł.
2 lutego, godz. 9:00 i 11:30, „Cykor – bojąca dusza” BTD.
3, 4 lutego, godz. 9:00 i 11:30, „Kopciuszek”,
Centrum Kultury Teatr Grudziądz.
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny
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stylu na orkiestrę smyczkową Henryka Mikołaja Góreckiego. Dzieła wysmakowane stylizacjami renesansowych melodii opisywane są często jako muzyka z innego świata. Niezależnie od początkowych intencji kompozytora, Trzy utwory w dawnym stylu do
dziś pozostają jednym z najczęściej wykonywanych
dzieł autora.

Muzyka polska w różnych odsłonach – w taki
sposób można podsumować zaplanowane na luty wydarzenia. Artyści pokażą nam różne odcienie muzycznych inspiracji.
Na początku lutego zaprezentujemy słuchaczom
ostatni koncert karnawałowy zaplanowany w 2016 r.
Uwzględniając zainteresowanie melomanów, koncert
pt. „Mistrzom kina” zostanie wykonany aż trzykrotnie, dzięki czemu biletów nie powinno zabraknąć.
Orkiestra pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego wykona muzykę skomponowaną m. in. przez: F. Chopina,
W. Szpilmana, W. Kilara, W. Kazaneckiego. Każdy
z wybranych utworów związany jest z konkretnym
filmem lub serialem telewizyjnym. Zapowiedzi prowadzone przez znanego aktora Tomasza Stockingera pozwolą połączyć tę barwną mieszankę utworów
w jedną całość.
Trzeci piątek miesiąca to występ Beaty Bilińskiej,
występującej z koncertami symfonicznymi, recitalami solowymi i kameralnymi w Polsce oraz za granicą.
W jej wykonaniu usłyszymy II koncert na fortepian
i orkiestrę, światowej sławy kompozytora Wojciecha
Kilara, zmarłego w 2013 roku. Kompozytor ukończył
dzieło w 2011 roku, a podczas prawykonania fortepianowe akordy wybrzmiały właśnie dzięki wspomnianej już instrumentalistce, która i tym razem dokona
interpretacji tego dzieła. W programie koncertu usłyszymy także kompozycję stylizowaną na polskiej muzyce dawnej, zatytułowaną Trzy utwory w dawnym
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Luty
dla melomanów

Amatorów muzyki popularno - rozrywkowej
zapraszamy na dwa dodatkowe koncerty polskich
gwiazd współczesnej estrady. Debiutująca w 2012 roku
Mela Koteluk zaprezentuje swoją twórczość już 3 lutego o godz. 19:00. Podczas występu usłyszymy głównie
utwory z albumu „Spadochron”, który odniósł duży
komercyjny sukces i zyskał status „Platynowej płyty”.
W dniu 25 lutego wystąpi kwartet Anny Marii Jopek
koncertujący na całym świecie. Muzycy grają na niezliczonej liczbie instrumentów, które zmieniają nawet
w trakcie trwania utworów. Ich muzyka wymyka się
konwencjom, gatunkom i formom dzięki czemu zdaje
się nie mieć żadnych ograniczeń.
Informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach znajdą Państwo na stronie internetowej
www.filharmoniakoszalinska.pl, a fotorelacje z wybranych wydarzeń dostępne są na oficjalnym profilu
facebook.com/filharmoniakoszalinska. Zapraszamy
do dzielenia się wrażeniami z koncertów.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
Robert Suszczak
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Rok
Sienkiewicza
i Nowowiejskiego

Zgodnie z uchwałą Senatu, rok 2016 został ustanowiony rokiem Henryka Sienkiewicza, zdobywcy
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt
twórczości i Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora, autora muzyki do „Roty”. Powodem ustanowienia autora Trylogii patronem 2016 roku jest fakt, że
właśnie teraz wypada 170. rocznica urodzin oraz 100.
rocznica śmierci pisarza. W uchwale zaznaczono, że
Sienkiewicz „był i jest ambasadorem polskości, m.in.
za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści
„Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji,
zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie”.

Jak stwierdził prof. Julian Krzyżanowski, „o Sienkiewiczu nigdy nie napisze się za wiele”. Warto zatem pomyśleć o koncepcji, w jakiej do tej pory rozmawialiśmy i myśleliśmy o Henryku Sienkiewiczu.
Na ogół wszystkie opracowania biograficzne i krytycznoliterackie napisane są w sposób bardzo podniosły, czasem wręcz patetyczny, przedstawiając artystę jako autora skrajnie poważnego, co jest oczywiście zgodne z prawdą, jednak zdecydowanie spłyca to
odbiór Sienkiewicza jako inteligenta pełnego błyskotliwego dowcipu i żywej refleksji społecznej. Zapewne
niewielu z nas zna ironiczne i lekkie sienkiewiczowskie fraszki, wierszyki, artykuły i komentarze dotyczące spraw bieżących. Dlatego też Koszalińska Biblioteka Publiczna pragnie przedstawić Państwu pisarza w konwencji odmiennej, niż znaliście go Państwo
do tej pory. Wystawą „Sienkiewicz inaczej – anegdoty, ciekawostki” pragniemy przybliżyć Państwu artystę w konwencji lekkiej i nowoczesnej, odczarowując
tym samym swoisty patos, w który tak nachalnie wpisujemy wszystkich pisarzy narodowych. Wystawę będzie można zobaczyć w Galerii Region Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej, przy placu Polonii 1, od 1 lutego.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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Muzeum w Koszalinie zaprasza na wystawę indywidualną malarstwa koszalinianki Joanny Borkowskiej. Pokazany zostanie wybór prac dużego i małego
formatu z ważniejszych projektów autorki, niepokazywanych wcześniej w Koszalinie. Oglądający zobaczą, że artystka zafascynowana jest światłem i problematyką dotyczącą percepcji kolorów przez człowieka,
skupiając się na jego fizjologicznej reakcji pod wpływem barw, w opozycji do kulturowo przypisywanych
im znaczeń. Filozofia, nauka i sztuka łączą się u niej
na poziomie zgłębiania zagadnień dotyczących konstrukcji Wszechświata oraz roli człowieka jako istoty
wielowymiarowej, który poprzez zdolność zwiększania swojej częstotliwości, być może jest w stanie łączyć
się z różnymi wymiarami.
Na wystawie zobaczymy zarówno nowe jak i starsze obrazy, przedstawiające interpretację artystyczną częstotliwości. W przypadku nowszych prac, tytuł
odnosi się także do procesu twórczego, związanego
z częstotliwością gestu. Aby uzyskać pożądany efekt,
artystka zastosowała metodę wielokrotnego przelewania na płótno rozrzedzonej farby olejnej wymieszanej z pigmentami oraz pracochłonnej techniki nakrapiania pędzlem farby olejnej na powierzchnię obrazu.
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Częstotliwości
w Muzeum

Joanna Borkowska studiowała nauki polityczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Paul Valery w Montpellier.
Tytuł doktora otrzymała w 2004 na UJ w Krakowie,
gdzie w latach 2001 - 2007 wykładała między innymi
historię myśli politycznej i stosunki międzynarodowe.
Od 2008 roku całkowicie poświęciła się malarstwu.
Jej prace można było zobaczyć w krakowskim CSW Solvay. Wzięła udział w Biennale we Florencji w 2009
roku, natomiast w 2010 została zaproszona na targi
sztuki Art Monaco'10 oraz Step09, gdzie w Muzeum
Narodowym Techniki i Nauki w Mediolanie zaprezentowała projekt indywidualny „Wymiary”. W 2013
artystka miała wystawę w Warszawie, a następnie
wzięła udział w wystawie zbiorowej w Zurychu organizowanej przez kuratorkę i znaną kolekcjonerkę Gigi
Kracht. W 2014 dwa projekty artystki „Sekrety” i „Pamięć kamienia” wygrały międzynarodowy konkurs
na rezydencję artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej Matadero w Madrycie. Prace artystki znajdują się w kilku prestiżowych kolekcjach prywatnych
głównie w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Częstotliwości Joanny Borkowskiej, wernisaż:
czwartek, 18 lutego, godz. 17:00. Czas trwania wystawy: od 18 lutego do 20 marca 2016.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
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AZS Koszalin
— koszykówka
— 7.02
Twarde Pierniki Toruń
- AZS Koszalin;
— 10.02
AZS Koszalin
- Siarka Jezioro Tarnobrzeg,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł. 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 13.02
AZS Koszalin
- Start Lublin, bilety: nor-

malne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 28.02
Anwil Włocławek
- AZS Koszalin;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 6.02
Energa AZS Koszalin
- AZS AWFiS Gdańsk,

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

— 20.02
Energa AZS Koszalin
- Start Elbląg, bilety: 10 zł,

5 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 27.02
Vistal Gdynia
- Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 6.02
Gwardia Koszalin
- GKS Żukowo,

wstęp bezpłatny, Hala
Gwardia, ul. Fałata 34;
— 13.02
Energetyk Gryfino
- Gwardia Koszalin;
— 21.02
Gwardia Koszalin
- Sambor Tczew,

wstęp bezpłatny, Hala
Gwardia, ul. Fałata 34;

— 27.02
AZS UKW Bydgoszcz Gwardia Koszalin;

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka
— 20.02
Bronek Koszalin
- Mieszko Połczyn Zdrój,

wstęp bezpłatny,
Hala Liceum Ogólnokształcącego „Broniewski”,
Chełmońskiego 7;

20-21

Polecamy sport

Biegają
bo lubią
„Biegam bo lubię” to pomysł na propagowanie aktywności fizycznej, który wziął swój początek od audycji nadawanej na antenie Programu III
Polskiego Radia ponad pięć lat temu. Do Koszalina akcja dotarła trzy lata później, jednak rekordy
frekwencyjne bije właśnie teraz. Filozofia akcji jest
bardzo prosta - bieganie to najprostsza forma ruchu, a typ zmęczenia jaki przynosi w odpowiedniej
dawce jest korzystny dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.
W Koszalinie rekreacyjne bieganie czynnie
uprawia grupa około 80 osób - choć liczba ta się
zmienia - jedni odchodzą, przychodzą nowi, ale
jest stała czterdziestoosobowa grupa obecna zawsze – mówi Arkadiusz Kozak, prezes Zarządu ko-

szalińskiego TKKF, jednocześnie koordynator i trener „Biegam bo lubię”. W początkowej fazie projektu chodziło o biegani na stadionach, pomysł
ewoluował i teraz członkowie tej nieformalnej grupy uczestniczą właściwie we wszystkich biegowych
imprezach w mieście. Tych jest naprawdę sporo –
począwszy od tych flagowych jak „Bieg Wenedów”
i „Nocna Ściema”, czy ostatnio „Bieg Sylwestrowy”
i „Bieg Króli”, na wielu pomniejszych biegowych
spotkaniach skończywszy. Udział we wspólnym
bieganiu jest bezpłatny, wystarczy przyjść i wyrazić chęć - kontynuuje Kozak. Aktywność fizyczna
kształtuje charakter, a osoby na różnym poziomie
biegowego zaawansowania inspirują się nawzajem
i czerpią ze swoich doświadczeń – ich koegzystencja pozostaje chyba największą wartością. Bieganie przede wszystkim ma sprawiać przyjemność.
Mówi się , iż ludzie dzielą się na tych, którzy biegają
i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że chcą biegać. Misją „Biegam bo lubię” jest dotarcie do nich i przekonanie do tego, że biegać trzeba.
Spotkania biegowe „Biegam bo lubię” odbywają się zawsze we wtorki w hali sportowej przy ulicy
Orlej o godz. 19:00 i w czwartki na stadionie „Bałtyk” przy ulicy Andersa o godz. 18:30. Zajęcia prowadzą trenerzy akcji Arkadiusz Kozak oraz Mateusz Witkowski. ■ (RB)

Walentynki

Irlandzka
po ciemku
Wyobraźcie sobie miejsce otulone całkowitą
ciemnością, w którym słychać nastrojową muzykę,
gdzie każdy Twój zmysł z wyjątkiem wzroku, zaczyna działać na znacznie wyższym poziomie niż dotychczas. Zasiadasz przy stole z własnym partnerem i właśnie wtedy kelner podaje pierwsze danie,
a Wy zaczynacie zabawę. Zadaniem waszym jest domyśleć się, co właśnie jecie, zaznaczmy, że wcześniej
misją Szefa Kuchni było to, aby zmylić Was jak najbardziej. Nagle okazuje się, że podstawowe składniki kuchni, nie są aż tak dobrze znane nam, że ich
forma podania odbiega od tej, do której jesteśmy
przyzwyczajeni i to wszystko tylko przez utratę jed-

nego z pięciu zmysłów. Zabawa trwa dalej, zjedliśmy
już przystawkę i nabraliśmy pewnego doświadczenia. Pewniej nalewamy wodę z karafki do szklanki, już wiemy, że nie warto posługiwać się sztućcami, zaczynamy śmielej rozmawiać. Przychodzi czas
na główne danie. Zaczynamy jeść z większą pewnością, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że choć nie
wiemy nadal co jemy, jest to jednak smaczne i ciekawe. Zaczynamy częstować własnego partnera swoim daniem, wchodzimy w dyskusje na temat tego
jak czujemy się w danej chwili, odkrywamy, że nawet bez światła świetnie orientujemy się, co leży na
stole i w jakim miejscu. Pierwszą część kolacji kończymy pysznym deserem. Drugą częścią jest spotkanie z Szefem Kuchni. Widzimy się w oświetlonej
części lokalu i omawiamy, co jedliśmy, jakie były nasze odczucia, co nas najbardziej zaskoczyło. Szczególnie gorąco zapraszamy zakochane pary 14 lutego
– mamy dla Was specjalne propozycje...

Walentynki

Zaręczyny
w kinie?
Tylko
w Kryterium!
14 lutego to wyjątkowy dzień dla zakochanych. Jeśli planujesz tego dnia oświadczyć się
ukochanej osobie, zrób to w niekonwencjonalny sposób – w trakcie seansu kinowego i zaskocz
swoją wybrankę/wybranka.
Przygotuj materiał, który kino wyświetli
tuż przed seansem. Oświadcz się na ekranie i zachowaj wspaniałe wspomnienia. Załoga kina
Kryterium pomoże Ci zorganizować ten wyjątkowy moment.
Od 5 lutego w kinie Kryterium będzie wyświetlany film pt. „Planeta Singli”.
Reż.: Mitja Okorn, obsada: Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr, Piotr Głowacki, gat.: komedia, Polska, 2016, 107 min.
Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem,
w walentynkowy wieczór, spotyka showmana
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Tomka (Maciej Stuhr), który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program
telewizyjny w kraju. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką jego show – ona będzie umawiać
się na randki przez internet, a on w swoim programie pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani
szybko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany przez bezwzględną szefową stacji (Ewa
Błaszczyk) Tomek musi ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani? ■ (OM)

Aktywny Koszalin

Problem atrakcyjnego przekazywania informacji
ciągle jest aktualny, mimo coraz większych możliwości, jakie dają multimedia. Nie wszystkie szkoły dają
sobie z tym radę i nie wszystkie miasta mogą się pochwalić takimi instytucjami jak Eksperyment w Gdyni czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Między innymi te uwarunkowania legły u podstaw powołania do życia w Koszalinie Fundacji „Odkrywcy
Nauki”. Jak mówi jej prezes, Kinga Pietruszyńska:
- Zaczęliśmy działać prawie trzy lata temu
w wyniku chęci prowadzenia nowoczesnej edukacji
dzieci i młodzieży w naszym regionie. Celem jest zaszczepienie w dzieciach pasji do nauki i odkrywania
wiedzy oraz wyrównywanie szans w edukacji dzieci i młodzieży. Uważamy, że przekazywanie wiedzy
w sposób poza książkowy poprzez eksperymentowanie zaszczepia bakcyla nauki i inspiruje dzieci do
poszerzenia horyzontów - przekonuje Pietruszyńska.
- Prezentowanie nauki poprzez zabawę, fascynujące
wydarzenie, pozwala w sposób naturalny wytłumaczyć prawa, które nas otaczają.
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Zaciekawianie
nauką

Pomysł tak naprawdę podsunęły pani Kindze jej
dzieci, które w sposób naturalny interesowały się zjawiskami otaczającego świata. To zaowocowało stworzeniem interaktywnej wystawy, gdzie poprzez uruchamianie instalacji można poznać zasady dynamiki,
prędkość dźwięku, powstawanie kolorów itp. Instalacje są tak przygotowane, by każdy niezależnie od wieku i wykształcenia mógł w sposób intuicyjny przeprowadzić doświadczenie bez wcześniejszego przygotowania. W ten sposób uczestnik w krótkim czasie
może poznać dane zjawisko. Uniwersalność wystawy pozwala na dotarcie do różnych grup wiekowych.
Kilka lat działalności zaowocowało dwoma wystawami. Aby mogły one dotrzeć do dużej ilości dzieci, potrzebne były fundusze, które łatwiej było pozyskać fundacji. Dzięki tej działalności możliwe jest zaszczepianie w dzieciach pasji do nauki i odkrywania
wiedzy oraz wyrównywanie szans w edukacji dzieci
i młodzieży.
Mobilność wystawy gwarantuje możliwość dotarcia z nowatorska formą edukacji do dzieci i młodzieży, zamieszkującej najodleglejsze miasta i miasteczka. Wszystkich obowiązuje zasada: „dotknij
sprawdź zrozum”. To przeciwieństwo tradycyjnego
muzeum.
Za komentarz dzieci wystarcza ich rozpromieniony uśmiech na twarzy i fascynacja nauką. Jak dotąd
„Odkrywcy nauki” pojawili się w 55 szkołach, a ich
wystawy obejrzało ponad 17 tysięcy dzieci. ■ (KG)

Pałac Młodzieży

fot. Materiały promocyjne
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Raz poruszone serce nigdy się nie zatrzyma,
wszak kieruje nim zamiłowanie do tworzenia, które
przecież w samej swej istocie zawiera element wieczności. Bo gdy nawet twórca przemija, jego dzieło trwa,
zaś odbicie wychowawcy jaśnieje na zawsze w pasji swych podopiecznych. I tak już od 65 lat pisze się
wciąż na nowo historia koszalińskiego Pałacu Młodzieży, łącząc w sobie pokolenia: naszych dziadków,
rodziców, nas samych, naszych dzieci i wnuków. Przemijamy, a jednak trwamy i to w dużej mierze dzięki
takim miejscom jak świętujący dziś swój jubileusz Pałac Młodzieży.
Może za sprawą pożółkłych od upływu lat fotografii, może z opowieści dziadków, a w dużej mierze dzięki wyobraźni i historii przenosimy się do powojennego Koszalina, który dopiero zaczyna oddychać świeżym powietrzem. Społeczność powoli się
organizuje, a wraz z nią rodzi się potrzeba kultury
i możliwości rozwoju pasji. Nie sposób opisać naszej
przebogatej historii w tym miejscu, niemniej należy wspomnieć o jej początkach. Łączą się one z osobą
Zbigniewa Ciechanowskiego, pierwszego dyrektora
wówczas Domu Harcerza, który jeszcze przed dekadą działalności przeistoczył go w Dom Kultury Dzieci
i Młodzieży. Od tego czasu wychowankowie koszalińskiej placówki regularnie przywożą laury z krajowych
i międzynarodowych konkursów. Po zmianie nazwy
na Młodzieżowy Dom Kultury oraz w trakcie kilkukrotnych zmian adresu pojawiały się nowe sekcje, aby
porusza tych, którzy pragną rysować i tańczyć, grać
i śpiewać, recytować i występować na scenie. Z resztą sekcji tych przez te lata było tak wiele – czy wiedzą

Aby poruszać...
Państwo, że istniała swego czasu u nas nawet sekcja
gokartowa?! A wszystko, by szukać nowych form i zachęcać młodzież do aktywności.
Pałac Młodzieży to jednak nie same budynki,
w których funkcjonowaliśmy, to nie tylko sekcje, ale
przede wszystkim ludzie, którzy się w naszych murach spotykają, to my, w tym Pałacu pracujący i wspomniane pokolenia wychowanków, zostawiające u nas
cząstkę swego życia. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wspomnianego, pierwszego dyrektora i jego następców, w tym także bez pani Iwony Potomskiej, która będąc związana z naszą placówką od
26 lat (pewnie pamiętają Państwo pałacowe grupy
breakdance), od 18 nią zarządza. To dzięki staraniom
pani dyrektor funkcjonujemy od niedawna jako Pałac Młodzieży, co daje nam nowe, większe możliwości
rozwoju… rozwoju, który jest naszym celem i drogą.
Przeto krocząc tą drogą, działamy dalej, by raz
poruszone serce, biło wciąż nową pasją!
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Postać

fot. Materiały promocyjne zespołu

Ktojestkim?

W Koszalinie powstał nowy zespół, który nazywa
się Whoiswho. Nie byłoby w tym nic zaskakującego,
gdyby nie fakt, że nie jest to zespół metalowy. Można
zaryzykować stwierdzenie, że to pierwsza od dawna
rodzima formacja posługująca się własnym muzycznym językiem i dlatego ich propozycja stanowi prawdziwie oryginalną wartość. Zauważyli to nie tylko koszalińscy widzowie, ale także dziennikarze muzyczni regionalnych rozgłośni, którzy grają utwory z ich
debiutanckiej płyty. Tak, płyty, bo panowie mają już
na koncie własne wydawnictwo, będące owocem ich
nagrody w konkursie „Łowcy talentów” organizowanym przez Stowarzyszenie „Akademia +”. Materiał
został zarejestrowany w studiu Radia Koszalin i dzięki temu, że członkowie grupy mają trochę znajomych
w branży muzycznej, trafił on już do wybranych odbiorców na terenie całego kraju. Słowo „wybranych”
ma znaczenie, ponieważ panowie stawiają na działania przemyślane, zarówno jeśli chodzi o koncertowanie jak i promocję swojej twórczości.
Wszystko zaczęło się mniej więcej rok temu od
poszukiwania dobrego pomysłu na spędzanie wolnego czasu. Oczywiście, najlepiej na tym co się lubi.
Dominik Chłopecki (gitara) i Aleksander Pelc
(bass) znali się od bardzo dawna, grywali już ze sobą,
a wcześniej przemierzali korytarze szkoły muzycznej

z gitarą na plecach. Rozumieją się bez słów i to wystarczyło, żeby spróbować zbudować dobry zespół. Do
składu dołączył znany im wcześniej Filip Skaziński
(perkusja), a niedługo później klawiszowiec i wokalista, Kuba Staniak. Ten ostatni dołączył do nich dzięki przypadkowemu spotkaniu i już na pierwszej próbie okazało się, że to właśnie jego obecność wpłynęła na zdefiniowanie stylu Whoiswho. Jak mówi Kuba,
siłą zespołu jest to, że nikt nie ciągnie w swoją stronę.
Muzyka powstaje na bazie wzajemnych inspiracji, ma
polskie teksty, które nie należą do tych miłych, można znaleźć w nich odniesienia do brudów tego świata. Muzyka grupy to nowoczesne new romantic z post
punkowymi słowami. Choć Filip dorzuca, że tworzą
mieszankę stylistyczną, składającą się m.in. z disco,
nowej fali czy alternatywnego rocka. Wszystko dlatego, że każdy z nich słucha bardzo różnej muzyki. Ludzie po koncertach mówią, że podoba im się solidność, mieszanie stylów i teksty.
Muzycy najbardziej lubią określenie: brzmicie
niekoszalińsko, choć oczywiście są dumni, że stąd pochodzą. Bardzo zależy im na tym, żeby ich drugą płytę usłyszało jak najwięcej osób, ale są zdecydowanymi
przeciwnikami robienia kariery na skróty. Trzymamy
za nich kciuki, bo już niebawem być może Polska dowie się „kto jest kim”... ■ (KG)
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Tak świętowaliśmy Jubileusz 40-lecia Centrum Kultury 105 w Koszalinie

