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Kolejne pokolenie Polaków weźmie udział w koncercie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już dwudziesty czwarty raz zbieramy środki na ważne medycznie cele. Do naszego sztabu co roku dołączają nowe, młodsze osoby i co roku zgłasza się mała armia wolontariuszy. W tym roku będzie ich blisko pięciuset, najczęściej
bardzo młodych ludzi. Zachęcamy wszystkich, aby wrzucali do ich
skarbonek tyle, ile mogą. Wierzymy, że tego dnia znów zwycięży
uśmiech i serdeczność wobec drugiego człowieka.
Podczas tegorocznego finału Wielka Orkiestra po raz kolejny
zbierać będzie pieniądze dla pediatrii i na rzecz godnej opieki medycznej seniorów. Bądźmy razem tej niedzieli – 10 stycznia!

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

Sztab Miejski
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Koszalinie

Polecamy kultura

Sarsa
na urodziny
Centrum Kultury 105 w Koszalinie obchodzi
w tym roku szczególny jubileusz. Świętować będzie
40-lecie istnienia. To dobra okazja, aby zaprosić koszalinian na bezpłatny koncert Sarsy, który odbędzie się 16 stycznia o godz. 19:00 w sali widowiskowej
CK105. Wejściówki na to wydarzenie będą rozdawane od 11 stycznia w recepcji CK105 w godz. 8-15 i w kasie kina Kryterium od godz. 16-20 (pon.- pt.). Liczba wejściówek jest ograniczona. Jednorazowo będzie
można odebrać tylko dwie.
Bohaterka wieczoru jest artystką coraz lepiej znaną, ale przy tej okazji warto przekazać Wam nieco informacji o niej. Sarsa to kompozytorka, autorka tekstów, grająca na instrumentach klawiszowych i ukulele. Fluktua, TakloopNie, SarsaParilla, Emma Nuci
Organic to tylko niektóre z jej projektów muzycznych, zakorzenionych w szeroko pojętej muzyce alternatywnej. Współtworzyła wiele projektów, eksperymentując z różnymi gatunkami muzyki: jazzem,
poezją śpiewaną, alternatywnym rockiem i muzyką
elektroniczną. Jej charakterystyczny wokal porównuje się z Dolores O’Riordan z The Cranberries, Florence Welch z Florence And The Machine, Sia, czy CocoRosie. Młoda wokalistka została doceniona i zwróciła uwagę dziennikarzy radiowej Trójki i Czwórki. Jej
twórczość alternatywna cieszyła się również popularnością w rozgłośniach lokalnych. Sarsa od najmłodszych lat pisze własną muzykę. Jej autorskie kompozycje zostały docenione na licznych konkursach

i festiwalach muzycznych. Do najbardziej dla siebie znaczących Sarsa zalicza: w 2011 r. Konkurs Niemen NonStop, gdzie otrzymała I nagrodę w kategorii: „Twórczość Własna” za utwór „Come closer”,
oraz została dodatkowo wyróżniona za interpretację kompozycji Czesława Niemena. W 2013 roku z zespołem FLUKTUA nagrała EP’kę „SICK&FAST”.
W 2012 roku Sarsa dołączyła do projektu TakLoopNie. Współpraca zakończyła się wydaniem płyty pt.
„Człowiek w Zielonym Korytarzu”, gdzie można ją
usłyszeć między innymi w duecie z Igorem Herbutem znanym z zespołu LemOn. W projekcie pojawia się również Dawid Podsiadło. Dodatkowo, w tym
samym czasie Sarsa stworzyła zespół SarsaParilla.
W 2013 roku nagrała emocjonalny utwór pt. „Chill”,
który stał się zwiastunem jej solowych działań i prac
przy debiutanckiej płycie. ■ (EW)
16 styczeń, Sarsa, godz. 19:00, sala widowiskowa
CK105, wejściówki rozdawane w recepcji CK105
i kasie biletowej kina Kryterium.

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne

Polecamy kultura

Jeśli chcesz zobaczyć elfy, renifery i Śnieżynkę,
a do tego pomóc małemu Frankowi, wybierz się na
spektakl „Pomocnicy Świętego Mikołaja” 28 stycznia
o godzinie 11:00. Tydzień wcześniej to samo przedstawienie zbierze środki na potrzeby Mini Studia Poezji
i Piosenki CK105.
Inicjatywa zorganizowania tej akcji pomocy leży
po stronie koszalińskiego oddziału Północnej Izby
Gospodarczej oraz Centrum Kultury 105. W spektaklu weźmie udział blisko 60 osób – dzieci i młodzież
ze Studia Poezji i Piosenki oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej. Wysłuchamy
wielu, nie tylko świątecznych piosenek przy akompaniamencie Sławka Drywy i wśród świątecznej scenografii. Będzie wesoło, lirycznie, śmiesznie – podczas
tańca reniferów i nastrojowo. To wszystko będzie
sprzyjało niesieniu pomocy rocznemu Frankowi Sobierajowi, który musi przejść kosztowną operację
serca. Chłopiec przyszedł na świat w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od urodzenia był hospitalizowany oraz poddawany wielu skomplikowanym
interwencjom chirurgicznym. Jego stan był jednak
na tyle ciężki, że rodzice dziecka postanowili szukać kliniki w Polsce i w Europie, która podjęłaby się
przeprowadzenia operacji ratującej życie ich dziecka. Po wielu konsultacjach m.in. z kliniką w Krakowie i Łodzi pojawiła się nadzieja w trudnej walce

Świąteczne
pomaganie
o życie Franka - prof. dr hab. n. med. Edward Malec,
który kieruje Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej w Klinice Uniwersyteckiej w Münster, podejmuje się z powodzeniem korekcji najbardziej skomplikowanych wad serca u pacjentów w różnym wieku,
a przede wszystkim daje szansę Frankowi i chce wykonać operację w styczniu. Kwota przeprowadzenia
operacji podana przez Klinikę w Münster wynosi 36
500 Euro, co znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny dziecka. Zapraszamy wszystkich, którzy czują, że chcą i mogą pomóć chłopcu wrócić do
zdrowia. ■ (MG)
21 stycznia i 28 stycznia, „Pomocnicy Świętego
Mikołaja”. Godz. 19:00 i 11:00. Sala Widowiskowa CK105, bilety: kasa kina Kryterium, tel. 94
347541/42, CK105, tel. 94 3475700, biuro Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, ul. Racławicka 15 – 17 budynek F, tel. 670 941 841.
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XXIV Finał WOŚP

Zagra Wielka
Orkiestra
10 stycznia blisko 120 tysięcy wolontariuszy wyjdzie na ulice nie tylko polskich miast, Orkiestra zagra także w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez
23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt
medyczny, wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. Każdego roku szczegółowo określany jest cel finałowej zbiórki. Ubiegłoroczny 23. Finał WOŚP poświęcony był podtrzymaniu standardów
leczenia dzieci na specjalistycznych oddziałach pediatrycznych. W efekcie tej zbiórki, po przeprowadzeniu
43. Konkursu Ofert zaplanowanego w dniach 23-25 listopada 2015 r., wyposażone zostaną dziecięce oddziały pulmonologiczne, reumatologiczne oraz kardiochirurgiczne, a po rozstrzygnięciu 44. Konkursu Ofert
(grudzień 2015) – onkologiczne. W trakcie 23. Finału Orkiestra po raz trzeci zagrała także dla seniorów,
dzięki czemu wsparcie otrzymały oddziały geriatryczne, a także kilkadziesiąt Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w całej Polsce. Podczas 24. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zbierać będzie pieniądze dla pediatrii, tym razem wyposażając
oddziały podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla
większej liczby szpitali, także tych małych. Zbliżający się Finał to również zbiórka na rzecz godnej opieki
medycznej seniorów.

Przy koszalińskim Sztabie WOŚP zgromadziło
się prawie pięciuset wolontariuszy, którzy będą kwestować w Koszalinie, a także Mielnie, Sarbinowie,
Rosnowie, Manowie, Będzinie, Biesiekierzu, Niemicy, Starych i Nowych Bielicach, Tymieniu, Polanowie
i Połczynie Zdroju. Zbiórkom towarzyszyć będą koncerty. Główna scena stanie tradycyjnie przy ratuszu –
od godziny 14:00 będą się tam prezentować zespoły
i młodzi artyści z CK105 i Pałacu Młodzieży. O 19:30
zagra koszaliński zespół disco polo progressive Ivona, a całość zakończy pokaz fajerwerków czyli „Światełko do nieba”. Wolontariuszy i wykonawców (zespoły wokalne i taneczne) spotkamy także w Galeriach
Emka i Atrium (grupy rekonstrukcyjne). Widoczni będą, jak co roku, rycerze z Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej. Podczas wszystkich finałów w Koszalinie fundacja WOŚP przekazała na rzecz koszalińskich placówek medycznych sprzęt za ponad 3 miliony
złotych. Nad pracą sztabu pracuje kilkunastu wolontariuszy. W tym nauczyciele, instruktorzy ZHP, studenci, uczniowie. Sztab Miejski WOŚP, usytuowany
jak zwykle w budynku amfiteatru, czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 17-19. Można go znaleźć
także na Facebooku. ■ (KG)

• „In memoriam artystom, którzy z nami
tworzyli” – Stanisław Bekasenas

• Gabriela Trynkler „ Zielone Metropolis”

UWAGA
W okresie świątecznym
muzeum nie pracuje
— 24 i 25 grudnia 2015 roku
oraz 1 i 6 stycznia 2016 roku.

— Do 10.01
„In memoriam artystom,
którzy z nami tworzyli”.

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Gabriela Trynkler „ Magiczna godzina”

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
— Od 1.01
Zabytek Miesiąca. Prezentuje-

my miecz żelazny z brązowym
jelcem i głowicą z wczesnej
epoki brązu. Jest to unikatowy
egzemplarz. Dodatkową ciekawostką jest historia odnalezienia brązowego miecza.
Muzeum, ul. Młyńska;

Wystawa z okazji jubileuszu
sześćdziesięciolecia okręgu koszalińsko-słupskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Muzeum,
ul. Młyńska;
— Od 14.01 do 10.02
Wystawa malarstwa Gabrieli
Trynkler. Wernisaż 14 stycznia

o godz. 17:00. Artystka zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem. Swoje prace prezentowała na ponad siedemdziesięciu wystawach indywidualnych
i prawie w stu pokazach zbiorowych w kraju i za granicą.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 10.02
Kolędować Małemu. Wysta-

wa zamykająca cykl ekspozycji
poświęconych atrybutom świąt
Bożego Narodzenia. Opowiada o kolędnikach z dwóch regionów: Kaszub i Żywiecczyzny. 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;

• T. Mirowski „ Kolędnicy”

— 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
(obowiązuje do wybranych
filmów). Seanse 3D: normalny - 20 zł, ulgowy - 18 zł, grupowy - 14 zł, tanie poniedziałki – 15 zł. DKF: jednorazowy
- 9 zł, karnety: ulgowy - 25 zł,
normalny - 30 zł. Kino Małego
Widza – 10 zł. Szminka
Movie – 10 zł. Balet „Dziadek
do orzechów”: 30 zł – ulgowy,
40 zł – normalny;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Izabela Rogowska

Kalendarium kulturalne

fot.: Muzeum
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• „Allo, Allo” w BTD

• „Cykor - bojąca dusza” w BTD

2 Sobota

6 Środa

— 19:00
„Allo, Allo” - spektakl karna-

— 12:00
„Cykor - bojąca dusza”

wałowy - Duża Scena, reż.
J. Tomaszewicz. „Allo Allo” to
sceniczna wersja popularnego
brytyjskiego serialu komediowego. Akcja farsy toczy w kawiarni „Cafe Rene" w miasteczku Nouvion w okupowanej przez Niemców Francji.
BTD, Plac Teatralny;

5 Wtorek
— 18:00
DKF: „Victoria”. Reż.: Seba-

stian Schipper, gat.: Dramat/
Kryminał, 2015, 140 min.
Victoria po wyjściu z modnego klubu spotyka czterech chłopaków. Sonne i jego kumple
to prawdziwi berlińczycy, którzy obiecują nowo przybyłej, że
odkryją przed nią alternatywny świat stolicy Niemiec, inny
niż ten znany z miejskich przewodników. Zauroczona Sonnem dziewczyna nie ma nic
do stracenia. Sielankę burzy
prośba o zwrot niebezpiecznej
przysługi, którą chłopcy
są winni gangsterowi. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

- spektakl familijny - Duża Scena, reż. W. Rogowski. Wiadoma to jest rzecz: każdy się boi
potworów. A najbardziej boi się
ich bohater naszej bajki: Cykor.
BTD, Plac Teatralny;

7 Czwartek
— 9:00
„Calineczka” - Duża Scena,

reż. M. Wiercioch/Z. Derebecki. Maleńka bohaterka wyrusza w świat, by odkrywać
jego piękno, ale także kryjące
się w nim zagrożenia.
BTD, Plac Teatralny;
— 18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. M. Kocimski

- dyrygent, Dariusz Stachura - tenor, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Jeden
z najznakomitszych polskich
tenorów, wybrany przez samego Luciano Pavarottiego
na swego zastępcę, w jednym
z przestawień operowych,
jako jedyny polski śpiewak.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Koncert karnawałowy w Filharmonii

• KMW „Dobry dinozaur” w kinie Kryterium

• XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

8 Piątek

9 Sobota

10 Niedziela

— 9:00
„Calineczka” - Duża Scena,

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

Zgłoszenia nie później niż
trzy dni przed datą spotkania, tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;

XXIV FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
— 10:00 – 18:00
Muzeum z Kompanią
Rycerską. Na dziedzińcu

wadzi sędzia klasy państwowej Bogusław Kuma. Zapisy
w sekretariacie Pałacu Młodzieży lub tel. 94 348 05 00.
Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 14:00 - 20:00
Występy, licytacje, koncert
Ivony, światełko do nieba.

reż. M. Wiercioch/Z. Derebecki. BTD, Plac Teatralny;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiana książka J. Jo-

nassona „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska;
— 18:00, 20:00
„Moje córki krowy”. Reż.: Kin-

ga Dębska, gat.: Dramat/Komedia, 2015, 90 min. Marta,
gwiazda popularnych seriali,
ma 42 lata, jest silna i dominująca. Pomimo sławy i pieniędzy
wciąż nie może ułożyć sobie życia. Niestabilna emocjonalnie
40-letnia Kasia tkwi w dalekim
od ideału małżeństwie, wychowując nastoletniego syna. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. M. Kocimski -

dyrygent, Dariusz Stachura tenor, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 11:00
Noworoczny Turniej Szachowy. Turniej Szachowy popro-

— 12:00
Kino Małego Widza: „Dobry
dinozaur” - po seansie zajęcia

plastyczne. Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. M. Kocimski

- dyrygent, Dariusz Stachura - tenor, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Bilety:
45/50zł. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Allo, Allo” - Duża Scena,

reż. Jan Tomaszewicz.
BTD, Plac Teatralny;

Muzeum zorganizowane
zostaną pokazy sprawności
rycerskiej.Chętni będą
mogli przymierzyć zbroję
i spróbować swych sił
w rycerskim rzemiośle.
Muzeum, ul. Młyńska;

Scena przy Ratuszu;

— 12:00 – 18:00
Występy: grupy wokalne,
taneczne, rekonstrukcyjne.

Galeria Emka i Atrium;

— 19:00
„Allo, Allo” - Duża Scena,

reż. Jan Tomaszewicz.
BTD, Plac Teatralny;

— 19:00
Koncert zespołu Materia
+ support: Scylla, Messa,
Godbite. Bilety: 15/20 zł.

Jazzburgercafe
ul. Pileckiego;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.
promocyjne dystrybutora
fot.:Materiały
Izabela Rogowska
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• DKF: „W objęciach węża” w kinie Kryterium

• „Bezwietrzne lato” w BTD

• Klezmafour w Filharmonii

11 Poniedziałek

13 Środa

15 Piątek

— 17:00
„Kolędujmy Małemu” wystą-

— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, podczas

—
Wystawa Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Wstęp wolny. KBP,

pią grupy „Forte” i „Proscenium” CK105. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

12 Wtorek
— 9:00
„Cykor-bojąca dusza”.

Duża Scena, reż. W. Rogowski. BTD, Plac Teatralny;
— 16:30
Prezentacja prac uczniów
Zespołu Szkół Plastycznych.

Galeria Ratusz, I piętro,
Rynek Staromiejski;

— 16:30
Otwarcie wystawy
Włodzimierza Machnickiego.

Wystawa zgłębia problem uzależnienia człowieka od techniki. Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „W objęciach węża”.

Amazoński szaman Karamate to ostatni Mohikanin swego
ludu. Tylko on zna tajemnicę
Yakruny – rośliny, która
jest remedium na wszystkie
choroby człowieka. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

którego będzie omawiana książka M. Kowaleczko Szumowskiej „Fajna
ferajna”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa;

14 Czwartek
— 19:00
„Bezwietrzne lato”

- Scena na Zapleczu,
reż. B. Wiśniewska.
Układ (nie)doskonały.
Spektakl „Bezwietrzne lato”
jest pracą wynikłą z fascynacji morzem - jego zmienną
naturą, która łączy w sobie
zarówno piękno i łagodność,
jak i absolutną bezwzględność. „Bezwietrzne lato”
to historia kobiet na zawsze połączonych ze sobą
siostrzańską miłością, które czują nierozerwalną więź
z otaczającym je morzem.
Los na zawsze związał je ze
sobą i z miejscem, w którym
rządzą żywioły.
BTD, Plac Teatralny;

pl. Polonii, Galeria Region;
— 16:00
Stowarzyszenie śpiewacze Śródmieście zaprasza
na „Dzień Babci i Dziadka”.

Wystąpi zespół Złote Nutki z Koszalina. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 17:00
Bal Przebierańców - dyskoteka

karnawałowa dla dzieci
(7-10 lat). Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży lub
tel. 94 348 05 00. Wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. Nikola Koło-

dziejczyk - dyrygent, zespół
Klezmafour. Muzyka zespołu
to brzmienie tradycyjnych
instrumentów w połączeniu
z dużą dawką elektroniki.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
„Bezwietrzne lato” - Scena na

Zapleczu. BTD, Plac Teatralny;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• 40 urodziny CK105/MOK

• „Dziadek do orzechów” w kinie Kryterium

• Ferie z Pałacem Młodzieży

16 Sobota

17 Niedziela

18 Poniedziałek

— 12:00
Kino Małego Widza: „Święty
Mikołaj dla wszystkich”

— 18:00
„Dziadek do orzechów”.

—
Ferie z Pałacem Młodzieży.

– popcorn za 1 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 17:00 i 19:30
„Rewolucja balonowa”

- Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim- współpraca
- Duża Scena, reż. i scenografia:
A. Moś-Kerger. Autorzy spektaklu zastanawiają się, jaki jest
obraz pierwszego pokolenia dorastającego w III RP.
BTD, Plac Teatralny;
— 18:30
Koncert karnawałowy
w filharmonii. Nikola Koło-

dziejczyk dyrygent Zespół
Klezmafour. Bilety: 45/50 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

— 19:00
Sarsa na 40. urodziny
CK105. Opis na str. 3. Wej-

ściówki rozdawane w recepcji i kasie biletowej CK105.
Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Fosfor - koncert metal/alter-

native. Bilety: 10/15 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

(retransmisja, 130 min)
Choć prapremiera baletu odbyła się w Petersburgu w dniu
Świętego Mikołaja, 6 grudnia
1892 roku, to tradycja gwiazdkowa towarzysząca temu baletowi powstała niemal pół wieku później, w Stanach Zjednoczonych. Choć dziś, inaczej
niż za czasów Czajkowskiego, spektakl ten jest kierowany
głównie do młodszych widzów,
to nadal pozostaje jednym
z najpoważniejszych arcydzieł
klasycznego baletu rosyjskiego.
Bilety: 30 zł – ulgowy, 40 zł
– normalny. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19.00
Koncert w ramach festiwalu
Emergenza. Festiwal

jest obecnie największym
i najpopularniejszym na
świecie międzynarodowym
festiwalem muzycznym, poświęconym młodym zespołom. Więcej informacji na:
www.emergenza.net
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul Piastowska;

Zapraszamy do udziału w zajęciach koszalinian w wieku od
7 do 13 lat w dniach od 1.02 do
5.02 w godz. od 10:00 do 14:30,
lub od 8.02 do 2.02 w godz. od
10:00 do 14:30. Naszą ofertę
kierujemy do dzieci, które
ferie spędzają w mieście. Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży od 18.01 w godz. od
10:00 do 13:00 oraz od 15:00 do
17:30 (ilość miejsc ograniczona).
Szczegółowe informacje: 94 348
05 00, 94 341 01 66. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 9:00 i 11:30
„Królowa Śniegu” - Teatr im.

J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim - współpraca - Duża
Scena, reż. J. Tomaszewicz.
Jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości, przyjaźni, odpowiedzialności za siebie i innych. Kawałek lodu, który nagle wpada w serce Kaja, czyni
go obcym dla przyjaciół. Kaj
ulega złudzeniu innego życia.
Andersen napisał tę baśń dla
wszystkich. Cena biletów na
spektakle przedpołudniowe 15 zł. BTD, Plac Teatralny;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• DKF: „Czerwony pająk” w kinie Kryterium

• „Cykor - bojąca dusza” w BTD

• Marzena Ugorna w Filharmonii

19 Wtorek

21 Czwartek

22 Piątek

— 9:00 i 11:30
„Królowa Śniegu” - Teatr im.

— 9:00
„Cykor - bojąca dusza” -

— 11:00
„Wojna nie ma w sobie
nic z kobiety” - Mała Scena.

J.Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim - współpraca Duża Scena, reż. J. Tomaszewicz. BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
DKF: „Czerwony pająk”

Reż.: M. Koszałka, gat.:
Thriller, 2015, 95 min.
„Czerwony pająk” to film,
którego inspiracją jest historia Karola Kota, seryjnego mordercy, działającego w Krakowie w latach 60.,
znanego też jako „Wampir
z Krakowa”. Karol z „Czerwonego pająka” jest nastolatkiem takim jak wszyscy.
Wszystko powinno być dobrze, ale nie jest... Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

20 Środa
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, omawia-

na powieść M. Atwood „Moralny nieład”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Andersa;

Duża Scena, reż. W. Rogowski. Wiadoma to jest rzecz: każdy się boi potworów. A najbardziej boi się ich bohater naszej
bajki: Cykor. BTD,
Plac Teatralny;
— 19:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety” - Mała Scena,

Literacka Nagroda Nobla
2015, reż. Paweł Palcat.
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety” na podstawie słynnej książki Swietłany Aleksijewicz. Trzy kobiety po latach milczenia decydują się
mówić. O wojnie, w której
brały udział. Swojej wojniebez dat, faktów, polityki,
pełnej emocji- niemęskiej.
Wojnie, na którą nie ma
miejsca we współczesnym
medialnym świecie. W ten
sposób chcą przepracować
wstydliwą i długo skrywaną
traumę. Tylko, czy jest
to jeszcze w ogóle możliwe?
BTD, Plac Teatralny;

BTD, Plac Teatralny;

— 18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. Marzena Ugor-

na - śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Blues Symfonicznie to autorski projekt
Marzeny Ugornej. Pomysł zrodził się z potrzeby uzupełnienia luki, widniejącej na polskim
rynku muzycznym. Repertuar składa się z trzynastu wyselekcjonowanych utworów, inspirowanych muzykami, którzy
przez lata kształtowali jej wrażliwość. Znajdą się tam utwory
Tadeusza Nalepy, Miry Kubasińskiej, Martyny Jakubowicz,
Czesława Niemena, czy Janis
Joplin. Artystka pojawi się na
scenie w towarzystwie orkiestry
symfonicznej i sekcji rozrywkowej, składającej się z 60 muzyków. Bilety: 45/50 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - Duża
Scena, reż. A. Chichłowski.
BTD, Plac Teatralny;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.:Archiwum CK105

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• KMW: „Hokus-pokus, Albercie Albertsonie”

• Ferie z Pałacem Młodzieży

• DKF: „Most szpiegów” w kinie Kryterium

23 Sobota

24 Niedziela

25 Poniedziałek

— 11:00
Noworoczne Popisy Gitarzystów. Impreza pana Zbignie-

— 12:00 i 16:00
„Mały Marko w głębinach
mórz” - spektakl familijny

— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie. Wieczorek pt. „Styczeń

w kinie Kryterium

wa Dubielli, na której prezentują swoje umiejętności gry na
gitarze jego wychowankowie.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Hokus-pokus, Albercie
Albertsonie”. Kino Kryte-

rium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Koncert karnawałowy
w filharmonii. Marzena

Ugorna - śpiew. Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - Duża

Scena. BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Karnawałowe Latino Party.

Bilety: 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 21:00
1. urodziny Jazzburgercafe.

Koncerty: Fubar i Kirk, Afterparty: Djs: Radekk, Repulse,
Berger. Bilety: 10/15 zł. Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

wg scenariusza i w reżyserii
M. Kopczyńskiego - Teatr Lalek
w Białogardzie - Centrum Kultury i Spotkań Europejskich,
Duża Scena. Osierocony Mały
Marko, tytułowy bohater bajki
teatru lalek, włóczy się samotnie po świecie. Pewnego dnia
spotyka staruszka, który w drodze na „górę ostatniego spojrzenia” przekazuje mu czarodziejską walizkę. Do wspólnej
podróży w poszukiwaniu Śmiecholandii dołącza przypadkowo zabawny nietoperz Jacek
Gacek. Razem wędrują przez
świat napotykając na różne
przeszkody. Cena biletów na
spektakle familijne - 15 zł.
BTD, Plac Teatralny;

— 17:00
Występy zespołów działających w CK105 - Taniec współ-

czesny, grupy młodsza i starsza, Zumba Kids, Mini Studio Poezji i Piosenki, Studium
Wokalne, Chór Koszalin
Canta. Bilety: 5 zł.
Club 105, ul. Zwycięstwa;

Poezją Malowany”. W programie: wiersze brackich poetów, karnawałowe przerywniki muzyczne. Informacje: www.
bractwo.bloog.pl. Wstęp wolny. Klub KSM „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa;

26 Wtorek
— 18:00
DKF: „Most szpiegów”.

Thriller szpiegowski, którego
akcja rozgrywa się w okresie Zimnej wojny lat 50. XX
wieku. Amerykański prawnik zostaje wysłany przez
CIA do Związku Radzieckiego, by pomóc w uwolnieniu pilota wojskowego. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

27 Środa
— 20:00
Maciej Maleńczuk Solo.

Opis na str. 16. Bilety: 99 zł.
Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

12-13

• Jacek Wójcicki w Filharmonii

• Koncert karnawałowy w Filharmonii

• KMW: „Fistaszki – wersja kinowa”

28 Czwartek

29 Piątek

30 Sobota

— 18:00
Szminka Movie: „Sekret
w ich oczach”. Kino

— 16:00
Turniej Szachowy
„Cztery Pory Roku – Zima”.

— 10:00
Sobotnie Poranki Artystyczne – „Zimowe Krajobrazy”.

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. Wojciech Sema-

rau-Siemianowski - dyrygent,
Jacek Wójcicki - śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Teatr Przy Stole „Opis Obyczajów” według Mikołaja Reja. Wybór tekstów:

M. Ulicka i M. Wysmyk,
przygot. spektaklu: M. Wysmyk, wyk.: B. Kaczmarek,
O. Krasowska, M. Ulicka,
J. Bokiej, J. Litwin oraz
Dialogowa Scena Młodych.
Spektakl własny STP „Dialog”. Wstęp wolny za okazaniem „karty widza” (do odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;

Dla zwycięzców przewidziane nagrody niespodzianki.
Turniej poprowadzi Dariusz
Długopolski - sędzia główny
klasy II. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. Wojciech

Semarau-Siemianowski dyrygent, Jacek Wójcicki śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Spotkanie
z jednym z najpopularniejszych krakowskich aktorów
i piosenkarzy. W wykonaniu
artysty zabrzmią m.in. takie
przeboje retro, jak: „W małym kinie”, „Umówiłem się
z nią na dziewiątą”, „Zimny
drań”, „Baby”, „Ach, śpij
kochanie”. Bilety: 45/50 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

w kinie Kryterium

Tym razem spotykamy się
w pracowni Malarstwa i Rysunku. Obowiązują zapisy
w sekretariacie Pałacu Młodzieży, ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Fistaszki
– wersja kinowa” – mała cola

i popcorn za 2,5 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

—18:30
Koncert karnawałowy
w Filharmonii. Wojciech Sema-

rau-Siemianowski - dyrygent,
Jacek Wójcicki - śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Bilety: 45/50 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Seans” - Premiera - Duża

Scena, reż. Z. Derebecki.
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

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., ndz. 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.-ndz.: 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. Orlej 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.-ndz.: 7:00 – 22:00

14-15

Polecamy kultura

Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej to
pierwsza edycja nowego wydarzenia, które na
stałe zagości na mapie kulturalnej Koszalina.
Jego trzon stanowi promocja sztuki filmowej wśród widzów najmłodszych, szkolno-przedszkolnych. Do udziału w nim zapraszamy wszystkie placówki przedszkolne oraz szkolne, które prowadzą zajęcia dla dzieci w wieku 5-7
lat. Festiwal to szereg ciekawych projekcji filmowych i wydarzeń powiązanych ze sztuką filmową, w których udział wezmą dzieci w charakterze gości. To swoista odpowiedź na jedno z ważniejszych wydarzeń filmowych w naszym kraju
jakim jest Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.
Już teraz chcąc zachęcić Was, najmłodszych
ale i tych większych, do udziału w tym wydarzeniu ogłaszamy konkurs na logotyp Festiwalu.
Udział w konkursie mnogą wziąć wszyscy: wiek
nie ma znaczenia. Liczy się pomysł, a technika
wykonania jest dowolna.

Ogłaszamy konkurs
na logo Dziecięcego
Festiwalu Sztuki
Filmowej
Pracę prosimy przesyłać lub składać w sekretariacie Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin, z dopiskiem Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej.
Dla zwycięzców nagroda: roczny karnet rodzinny na wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury 105. Termin nadsyłania prac:
1-31 stycznia 2016.
Organizatorem Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie. ■ (OM)

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne

Maleńczuk Solo

Zanim stał się popularnym artystą, nazywano go „bardem Krakowa”, ponieważ swoje piosenki, głównie w bluesowej oprawie, śpiewał solo na ulicach miasta. Teraz deklaruje powrót do minimalistycznego grania. „Stęsknionych za barwą mojego
głosu - doceniających piękno i siłę moich tekstów,
zapraszam na koncerty solowe firmowane tytułem
Pan Maleńczuk. Rozwijając się jako artysta życzyłbym sobie, by moje fanki i fani rozwijali się razem
ze mną, a jak komuś się nie podoba, to niech wypieprza z sali” - zapowiada serię koncertów artysta. Maciej Maleńczuk słynie z bezkompromisowości. Można go krytykować za styl życia, jednak żadne

negatywne komentarze nie zabiorą mu tytułu jednego z najlepszych polskich tekściarzy i wokalistów.
W styczniu 2016 roku Maciej Maleńczuk, artysta - jak
powszechnie wiadomo - nieobliczalny, zabierze swoich fanów w podróż do korzeni: mocnego, szorstkiego i minimalistycznego grania. Tym samym Pan Maleńczuk przypomni historię, która ukształtowała jego
artystyczną postać, a której początki stanowiły solowe występy na ulicach Krakowa. Maciej Maleńczuk
Solo to spektakl, który jest retrospekcją dotychczasowych dokonań artysty. Składa się z zestawu pieśni
zarówno ulicznych jak i późniejszych dokonań Maćka, które zyskały mu olbrzymią sympatię i popularność wśród wyrobionej części publiczności. Bliski
bezpośredni kontakt z widownią, szczery, niezakłócony przekaz tekstu, no po prostu Maleńczuk w czystej postaci. Ten, o którym się mówi, nie do podrobienia, naturalny, dowcipny, czasem brutalny. O autentyczności przekazu Maleńczuka zawsze stanowiła
bezkompromisowość. Nie inaczej będzie i tym razem: przepływu szczerych emocji między wykonawcą i słuchaczami nie zmącą żadne pochodzące z obcych źródeł dźwięki, a całą istotę bezpośredniego obcowania zapowiadają słowa, jakie pan Maleńczuk
kieruje do swojej publiczności. ■ (KG)
27 stycznia, Maciej Maleńczuk Solo, godz. 20:00,
sala widowiskowa CK105, bilety: 99 zł do nabycia
w kasach kina Kryterium lub w serwisie kupbilecik.pl
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Mikrofon
dla seniora
Różne są powody, dla których lubimy śpiewać.
Ulubiona piosenka, doborowe towarzystwo, albo po
prostu talent. Dzięki programom telewizyjnym poznajemy młodych, bardzo utalentowanych, śpiewających ludzi, ale to jest pierwsza liga. Podobno śpiewać
każdy może i pewnie między innymi dlatego Japończycy wiele lat temu wpadli na pomysł karaoke, które już przestało być egzotyczną rozrywką, a stało się
atrakcją wielu rodzimych miejsc. Zasady tej zabawy
są bardzo proste, więc dosłownie każdy może wziąć
w niej udział. I jeśli wśród wykonawców karaoke znajdzie się ktoś szczególnie zabawny lub fałszujący, zabawa jest jeszcze lepsza. Tak mniej więcej może to wyglądać w odniesieniu do młodych. A przecież ochota na śpiewanie razem ze znajomymi wcale nie mija
z wiekiem. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma swoje ulubione piosenki z dzieciństwa czy lat młodości.
To zupełnie wystarczający powód, żeby zorganizować
karaoke dla seniorów. W ciemno można założyć, że to
bardzo wdzięczny odbiorca, nie tylko chętnie przyjdzie, ale także chętnie zaśpiewa. Centrum Kultury
105 serdecznie zaprasza na sentymentalny wieczór do
Clubu105 wszystkich, którzy lubią mruczeć pod nosem, albo tych którzy czekają na swoją szansę występu przed mikrofonem i widownią.

„Mikrofon dla seniora” to cykliczna impreza,
w czasie której zespół muzyczny będzie proponował
chętnym konkretne utwory do zaśpiewania. Będą to
szlagiery z lat 50-tych i 60-tych, takie jak: „Zakochani
są wśród nas”, „Gdy mi ciebie zabraknie”, „Chłopiec
z gitarą”, „Trzynastego”, „O mnie się nie martw”, „Puste koperty”, „Jedziemy autostopem”, „Dwudziestolatki”, „Parasolki”, „Wala-twist” i wiele, wiele innych.
Śpiewający będą mieli do dyspozycji ekran, na którym
przesuwać się będzie tekst wybranej piosenki. Podczas pierwszego spotkania w listopadzie, zdarzyło się
kilka wzruszających momentów, kiedy widzowie zaczęli sobie przypominać, co robili np. w roku 1959, kiedy to powstała dana piosenka. Zatem droga seniorko
i drogi seniorze: wsiądź do jedynego w swoim rodzaju
wehikułu czasu i przenieś się w piękne, minione chwile razem ze swoimi rówieśnikami. ■ (KG)
20 stycznia, Mikrofon dla seniora, 18:00, Club105,
wstęp wolny.

Krajowe Bractwo Literackie

Od kilku lat jestem na emeryturze, ale nie
próżnuję. Dużo czasu poświęcam na pracę społeczną w stowarzyszeniach, śpiewaniu w chórach, a od
zeszłego roku, za sprawą Rafała Wojaczka!, Krajowemu Bractwu Literackiemu.
Początki moich prób literackich sięgają lat 60tych, kiedy zacząłem chodzić na spotkania literackie
w Klubie Młodych Związku Literatów we Wrocławiu, do którego dołączył w 1965 r. Rafał Wojaczek.
To był czas młodzieżowej rewolucji kulturalnej
w Europie, a Wrocław stał się jej polską stolicą.
Po prawie 50 latach, za sprawą wieczornicy poświęconej pamięci Rafała Wojaczka, w czasie której koszalińscy poeci czytali jego wiersze, a ja opowiedziałem o Rafale i Klubie Młodych przy ZLP we
Wrocławiu, wróciła do mnie miłość do pisania.
Od stycznia 2015 r. na warsztatach i wieczorach
literacko - muzycznych spotykałem się z koszalińskimi poetkami i poetami z Krajowego Bractwa
Literackiego, czytałem swoje stare i nowe wiersze.
Dzięki uprzejmości p. Ani Szot - kierowniczki Klubu KSM Nasz Dom w Koszalinie - amatorzy poezji
mogą co miesiąc uczestniczyć w czytaniu nowych

wierszy, posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu zespołów wokalnych i solistów. Najczęściej wspierał
nas wokalnie i muzycznie Mikołaj Kobus - rocznik
1945, zwany „Człowiekiem Orkiestrą”.
Przy okazji warto wspomnieć, że twórcami
Krajowego Bractwa Literackiego byli Krystyna Pilecka i Eugeniusz Buczak.
Krajowe Bractwo Literackie ma dzisiaj swoje oddziały w kilku ośrodkach kulturalnych kraju. O ambicjach KBL świadczy wydanie kilkunastu
zeszytów poetyckich, w których swoje wiersze prezentują braccy poeci.
Stanisław Stokowski, znany poeta i prozaik
z Wrocławia, podczas majowego spotkania warsztatowego w Koszalinie powiedział nam, że poetami
stajemy się, gdy doświadczamy trudnych sytuacji,
albo pięknego olśnienia.
Bądźmy więc jak najczęściej uczestnikami poetyckiego orszaku przodownika muz - Apollina,
a jego muzy niechaj nas obdarzają swoimi pocałunkami poezji, prozy, muzyki, teatru i tańca oraz twórczego myślenia i działania w każdej dziedzinie życia.
Strona przygotowana
przez Krajowe Bractwo Literackie
Władysław Andrzej Pitak

fot.: Archiwum Władysława Pitaka

fot.: Archiwum Władysława Pitaka

Poetycki Orszak
Apollina
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fot.: Materiały promocyjne KBP
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Dyskutowanie
o książkach
Czy spotkali się Państwo w przestrzeni publicznej z tajemniczym skrótem DKK? Na pewno tak. Nie
sposób nie zauważyć naszych różowych, żarzących się
plakatów zawieszonych w filiach bibliotecznych i budynku głównym Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
Dyskusyjne Kluby Książki, bo o nich mowa, to inicjatywa dla wszystkich miłośników współczesnej literatury. Podczas comiesięcznych klubów spotykamy się
w gronie czytelników rozsmakowanych w najświeższej literaturze polskiej i zagranicznej. Nasze spotkania opierają się na dyskusji na temat literatury jako takiej, ale także na dzieleniu się obserwacjami na tematy
ważne. Każda książka staje się dla nas przyczynkiem
do rozmowy i wymiany poglądów, jednak urok naszych spotkań polega na tym, że uczestnicy wcale nie
muszą być wybitnymi krytykami literackimi, nie musimy rozmawiać zawsze na poważnie, a nasze wypowiedzi nie muszą być okraszone fachowymi terminami. Celem Dyskusyjnych Klubów Książki jest promocja kultury literackiej, czytelnictwa oraz stworzenie
społeczności skupionej wokół literatury najnowszej.
Bo kto jak kto, ale my, miłośnicy książek, powinniśmy

bacznie śledzić poczynania autorów i wydawców.
Spotkania DKK w Koszalinie odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu w trzech agendach KBP –
w pierwszą środę miesiąca w filii nr 8 przy ulicy Andersa 4-6, w drugą środę miesiąca w filii nr 9 przy
ulicy Struga 5 oraz w ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki w drugi piątek miesiąca w filii nr 3 przy ulicy Młyńskiej 12. Podczas każdego spotkania omawiamy wybraną książkę, którą czytelnicy
mogą wypożyczyć we wspomnianych filiach KBP. Zapisy do Klubów przyjmowane są w filiach, jak i u moderatorki DKK w Koszalinie, Joanny Woźniak, pod
nr 943481562. Zapraszamy także do odwiedzania naszego profilu na Facebooku (pod hasłem Dyskusyjne
Kluby Książki Koszalin) oraz do zaglądania na naszego bloga, gdzie już wkrótce ukażą się recenzje książek
omawianych podczas spotkań - dkkkoszalin.wordpress.com.
W styczniu spotkania DKK odbędą się w zmienionym harmonogramie:
- 8 stycznia o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Klubie, działającym przy filii nr 3, będziemy rozmawiać
o książce J. Jonassona „Stulatek, który wyskoczył
przez okno i zniknął”,
- 13 stycznia o 16.30 w filii nr 8, będziemy omawiać
książkę M. Kowaleczko-Szumowskiej „Fajna ferajna”,
- 20 stycznia o godzinie 16.00 w filii nr 9, porozmawiamy o powieści M. Atwood „Moralny nieład”.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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Otwieramy Nowy Rok, a wraz z nim snujemy
nowe plany i stawiamy sobie nowe wyzwania. Również Muzeum w Koszalinie za noworoczne postanowienie obrało sobie dotrzeć do zwiedzających poprzez
nowe formy. Niech muzeum nie będzie kojarzone jedynie z budynkiem. Jego drzwi zawsze stoją otworem
dla wszystkich, aby spełniać trzy odwieczne ideały:
żeby ucząc bawiło, a bawiąc – poruszało.
Otwieramy Nowy Rok, a wraz z nim drzwi do
koszalińskiego muzeum. Pragniemy zaprezentować
Państwu Zabytek Miesiąca – miecz z wczesnej epoki żelaza, jeden z czterech tego typu mieczy znalezionych na Pomorzu Zachodnim oraz jeden z dwóch, będących w zbiorach Muzeum w Koszalinie! Jak każdy zabytek i ten ma swoją historię. Został znaleziony
w miejscowości Miechęcino w 2011 roku. Ciekawostką jest położenie, w jakim został odkryty.
Odkrywanie zabytków archeologicznych kojarzy się zazwyczaj z odsłanianiem kolejnych warstw
ziemi, zdejmowaniem ich i wyjmowaniem znalezisk.
Przedmioty w lepszym bądź gorszym stanie leżą płasko od setek lub tysięcy lat w ziemi. Nasz styczniowy
Zabytek Miesiąca był wbity pionowo w ziemię, a obok
niego, w tej samej pozycji co miecz, znajdował się
nóż żelazny. Czy należał do wojownika, który zginął
w bitwie? Czy może jego właściciel został z nim pochowany? Dziś możemy domniemywać, jaką historię kryje w sobie ten unikatowy przedmiot. Prezentowany w styczniu miecz to trzynasty Zabytek Miesiąca
w koszalińskim Muzeum. Dokładnie rok temu powstał pomysł cyklu wystaw czasowych pod tą nazwą.
Zrodził się z potrzeby dzielenia się zabytkami znajdowanymi podczas prac archeologicznych.
Zabytki odsłonięte przez archeologów, po konserwacji i wpisaniu do ksiąg inwentarzowych, zostają na nowo odkryte przez zwiedzających. Nie zalegają na półkach muzealnych magazynów, ale rozbudzają wyobraźnię osób zatrzymujących się nad nimi
i nad ich historią. A że są to ciekawe historie mogliśmy
przekonać się w ubiegłym roku, przyglądając się z bli-

fot.: Irena Nowogrodzka-Barańska

Noworoczne otwarcie

Zabytek
Miesiąca
w Muzeum
ska dziecięcemu bucikowi, bogato zdobionemu kaflowi z pieca należącego do bogatszego koszalińskiego
mieszkańca czy tzw. koronie śmierci.
To już rok. Z tej okazji wszystkie dotychczasowe
zabytki zaprezentowaliśmy w kalendarzu wydanym
na rok 2016. Niech Nowy Rok przyniesie kolejne ciekawe znaleziska i odkrycia i pozwoli znaleźć więcej
czasu, by zatrzymać się w muzeum i zadumać nad historią.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
Irena Nowogrodzka-Barańska
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fot.: Archiwum BTD

Zapraszamy Państwa na wieczór z duchami. Nie,
nie będzie strasznie. Raczej przeciwnie. Noel Coward,
zmarły w 1973 roku brytyjski dramaturg, w "Seansie"
stroi sobie żarty z mody na spirytyzm, a przy tej okazji w sztuce dostaje się też trochę artystom, szukającym podniet w codziennym życiu. Główny bohater,
pisarz Karol, wpada na pomysł, by urządzić w domu
seans spirytystyczny, podpatrzyć, jak to jest robione, a potem mediumiczną osobowość opisać w swojej kolejnej książce. Ten traktowany nie-serio eksperyment wymyka się jednak spod kontroli - ściągnięta do
domu Karola jego zmarła przed siedmiu laty żona nie
dość, że ani myśli wracać do tamtego świata, to jeszcze wychodzi ze skóry, aby przeniósł się tam jej były
mąż. Okazuje się bowiem, że namiętności po drugiej
stronie wcale nie stygną i ich temperatura co najmniej
dorównuje temu, co przeżywamy w doczesnym wcieleniu. Wieczór zapowiada się ciekawie, jednak wkraczanie na niebezpieczne terytoria nie zawsze uchodzi
bezkarnie. Zatem ta komedia arcymistrza gatunku,
to pretekst do wybornej zabawy odwiecznymi damsko-męskimi konfliktami, z niegłupim jednak pod-

▴ Zdzisław Derebecki

Duchy
w teatrze!
tekstem. Życzymy, aby Publiczność nie tylko się bawiła, ale również miała czas na refleksję. W spektaklu zobaczymy, poza stałym zespołem aktorskim,
dwie nowe aktorki: Aleksandrę Długosz absolwentkę Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz debiutująca na scenie Katarzynę Jędrychowską - koszaliniankę, absolwentkę Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksndra Sewruka
w Olsztynie. Scenografię i kostiumy zaprojektował Jerzy Rudzki - scenograf i kostiumolog teatralny i telewizyjny, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z wieloma teatrami
w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdyni,
Chorzowie, Radomiu, Rzeszowie i Łodzi. Jest autorem scenografii i kostiumów do ponad siedemdziesięciu przedstawień Teatru Telewizji oraz około dwustu
spektakli, musicali, baletów, bajek dla dzieci w teatrach dramatycznych i muzycznych. Opracowanie
muzyczne do spektaklu wykonał Adrian Adamowicz
z Radia Koszalin.
Obsada: Aleksandra Długosz (gościnnie), Katarzyna Jędrychowska (gościnnie), Beata Niedziela, Dominika Mrozowska, Małgorzata Wiercioch, Wojciech
Kowalski, Jacek Zdrojewski. Reżyseria – Zdzisław Derebecki.
30 styczeń, „Seans”, godz. 19:00, premiera - Duża
Scena BTD, bilety: 50 zł.
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny

Pałac Młodzieży

Świeżość
sobotniego
poranka

Pisał ktoś kiedyś – był to zapewne artysta – zwracając uwagę na wspólną cechę wszystkich twórców,
że każdego ranka odkrywają oni świat... a właściwie
nie odkrywają go, lecz tworzą na nowo. Bo to właśnie
o poranku, w tej słynnej porze początku, świeżości
i młodzieńczego porywu budzą się – wraz z człowiekiem – jego marzenia, plany i artystyczne ekspresje!
Przemienić senne marzenia w jawę – taki cel postawiła sobie, ale przede wszystkim swym wychowankom,
Pani Izabela Ryfun, artysta, plastyk z Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Prowadząc od lat zajęcia z grafiki warsztatowej, rysunku oraz malarstwa, pani Iza
pragnęła stworzyć nową przestrzeń pracy twórczej,
w której dzieci mogłyby, wraz z rodzicami, spotykać
się przy sztaludze i farbach. W ten sposób powołane zostały do życia Sobotnie Poranki Artystyczne, na
które ich pomysłodawczyni zaprasza nie tylko podopiecznych Pałacu Młodzieży, ale także wszystkich
zainteresowanych tą nową inicjatywą naszej placówki. Idea jest świeża, ale szybko znalazła swych odbiorców. Wystarczy wspomnieć ostatnie spotkanie, podczas którego dzieci pod okiem rodziców wykonały
prace o tematyce świątecznej, posługując się techniką

kalkografii. Na najbliższym zaś artystycznym poranku, zaplanowanym na 30 stycznia 2016 roku, będziemy tworzyć prace malarskie w dość nietypowej technice, jaką jest szpachelka. Warto więc pomyśleć o każdej ostatniej sobocie miesiąca – bo wtedy właśnie się
spotykamy – i już dziś zaplanować udział w naszych
Sobotnich Porankach Artystycznych, albowiem liczba uczestników spotkań jest ograniczona. Zapraszamy więc serdecznie do koszalińskiego Pałacu Młodzieży, w którym kiełkujący i kwitnący talent spotyka
się i może czerpać pełnymi garściami z doświadczenia i wiedzy profesjonalistów. Pomysł Pani Izy skierowany jest jednak nie tylko do plastyków! Dzieci,
ale również i młodzież oraz studenci mogą znaleźć
w Pałacu Młodzieży swoje miejsce wyrazu, poszerzania zainteresowań i rozwijania hobby na nowych zajęciach weekendowych, takich jak: warsztaty wokalne, taneczne, turnieje szachowe, czy skierowane do
uczniów szkół średnich i studentów weekendowe laboratoria lingwistyczne! Dzięki tym nowym formom
– jak wierzymy – pomożemy każdemu chcącemu coś
zrobić ze swym talentem, czy hobby, zbudować pomost między marzeniami a rzeczywistością. Dlatego kiedy się obudzisz w następny weekendowy poranek i mając dwie możliwości, tj. spać i dalej marzyć,
albo wstać i zacząć te marzenia spełniać, nie wahaj się
i przyjdź do Pałacu Młodzieży!
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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Karnawałowe koncerty przeniosą Państwa
w barwny świat muzyki. W styczniu Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej wykona cztery różne programy koncertów. Wśród wykonawców znajdą się zarówno osoby rozpoczynające karierę, jak i znane od dawna nazwiska oraz zespoły.
Podczas koncertu noworocznego swój talent
wokalny zaprezentuje Dariusz Stachura. W jego
wykonaniu usłyszymy m. in.: marsz torreadora z opery „Carmen” oraz jedną z najsłynniejszych
arii tenorowych „Wielka sława to żart” z operetki J. Straussa „Baron cygański. W programie znajdą się również znane pieśni neapolitańskie, mówiące o tym jak piękną rzeczą jest słoneczny dzień i jak
wielka jest włoska miłość.
Na estradzie wystąpi folkowy zespół Klezmafour.
W 2012 roku formacja występowała w finale popularnego programu telewizyjnego „Must Be The Music”.
Muzyka zespołu jest głęboko zakorzeniona w żydowskim folklorze, jednak zawiera wiele oryginalnych,
żywiołowych kompozycji. Ich ekscytujące koncerty
są świetnym przykładem harmonijnego zgrania muzyków. W Filharmonii zespół wystąpi wspólnie z orkiestrą prowadzoną przez Nikola Kołodziejczyka. Ten
znany dyrygent, pianista jazzowy i kompozytor zarazem został laureatem 21. edycji nagród polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyki 2015”.
Bluesowe brzmienia zagoszczą na scenie Filharmonii dzięki autorskiemu projektowi Marzeny Ugornej. Pomysł zrodził się z potrzeby uzupełnienia luki,
widniejącej na polskim rynku muzycznym. Artystka sięga po gatunek, w którym słów broni przekaz,
a w dźwiękach zawarty jest wyraźny „kawałek duszy”.
Ma świadomość, że jest to w dzisiejszych realiach muzyka niszowa, niemniej jednak mająca swoich licznych odbiorców. W których uparcie wierzy i wie, że
warto dla nich pozostać sobą.
Ciekawie zapowiada się spotkanie z Jackiem Wójcickim - od lat zajmującym na polskim rynku muzycznym pozycję wyjątkową. Obdarzony talentem
aktorskim i głosem o charakterystycznej tenorowej

▴ Klezmafour

Karnawałowa
uczta muzyczna

▴ Jacek Wójcicki
barwie, porusza się z łatwością po wielu gatunkach
i stylach muzycznych. Każdy jego koncert spaja niepowtarzalna osobowość sceniczna, tworząc kolorowe,
pełne kontrastów, brawurowe show.
Na zakończenie karnawałowej uczty muzycznej
- w pierwszym tygodniu lutego - usłyszymy muzykę
poświęcona mistrzom kina. I tu kolejna dobrze znana postać w osobie Tomasza Stockingera jako konferansjera.
Bilety na wszystkie wydarzenia do nabycia w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz na wybrane koncerty w serwisie www.kupbilecik.pl.
Strona przygotowana
przez pracowników
Filharmonii Koszalińskiej

Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
— koszykówka
— 3.01, 19:00
AZS Koszalin
- Polpharma Starogard Gd.,
bilety:
normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 10.01, 19:00
Energa Czarni Słupsk
- AZS Koszalin;
— 16.01, 19:00
AZS Koszalin
- Stelmet Zielona Góra,
bilety:
normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 30.01, 19:00
AZS Koszalin
- Pro-Basket Kutno,
bilety:
normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 6.01
Ruch Chorzów
- Energa AZS Koszalin;
— 9.01
Energa AZS Koszalin
- KPR Jelenia Góra,
bilety: 10 zł, 5 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 16.01
Pogoń Baltica Szczecin
- Energa AZS Koszalin;
— 20.01
Energa AZS Koszalin
- Zagłębie Lubin,
bilety: 10 zł, 5 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 23.01
UKS PCM Kościerzyna
- Energa AZS Koszalin;
— 30.01
Piotrcovia Piotrków Tryb.
- Energa AZS Koszalin;

— 16.01
Gwardia Koszalin
- Szczypiorniak Olsztyn,
wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 26.01
Gwardia Koszalin
- Stal Gorzów,
wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 30.01
LKS Kęsowo
- Gwardia Koszalin;

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka
— 9.01
Bronek Koszalin
- SGS Goleniów,
wstęp bezpłatny,
Hala Liceum Ogólnokształcącego „Broniewski”,
Chełmońskiego 7;
— 23.01
Stocznia M&W Darłowo
- Bronek Koszalin;
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Polecamy sport

Żonglerka
piłką dla
każdego
Nudzisz się i lubisz zabawy z piłką? Świetnie,
bo w Koszalinie ruszyła nowa, oryginalna piłkarska inicjatywa. Mowa o „Akademii Freestyle
Leo Bałtyk Koszalin”, projekcie organizowanym
przez Konrada Gorczyńskiego, utytułowanego freestyle footballera przy współpracy z KKPN
Bałtyk Koszalin. To nie będzie akademia typowo
freestyle’ owa, oparta tylko i wyłącznie na pokazywaniu piłkarskich sztuczek i ewolucji. Jak podkreśla Gorczyński, organizatorzy kłaść będą nacisk na jak najlepsze opanowanie piłki i szlifowanie umiejętności technicznych, aby później móc
ewentualnie dołączyć do jakiegoś klubu i próbować rozwijać swoją karierę w profesjonalnym futbolu lub też kontynuować freestyle, tak jak robi to
Konrad. - Przyjmujemy chłopców i dziewczynki
od 9 roku życia, ale jeśli jakiś ośmiolatek wykaże się bardzo dobrymi predyspozycjami, to oczywiście nie będziemy robić przeszkód - opowiada Gorczyński. Skąd pomysł, by tego typu zajęcia zorganizować właśnie w Koszalinie? - Trzy
lata temu zacząłem bardzo intensywnie trenować. Efekty były nieoczekiwane. W 2013 wystąpiłem w Żerkowie największym turnieju w Polsce.
W kategorii show zająłem czwarte miejsce i zde-

cydowałem, że to jest moja droga w życiu - wyznaje. – Od tej pory każdy dzień podporządkowuję treningowi. Teraz wielką satysfakcją będzie
dla mnie to, jeśli jakiś młody człowiek żywo zainteresuje się sportem. Odnajdzie w sobie pasję,
wstanie od komputera. To nieoceniona wartość
i do tego zamierzamy też dążyć w naszej Akademii - opowiada Konrad. Akademia działa w Gimnazjum nr 7 przy ul. Wańkowicza 26 w Koszalinie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,
we wtorki i czwartki, dla dwóch grup wiekowych.
Pierwsza dla dzieci do 9 lat, tu zajęcia rozpoczynają się o 16.30. W grupie drugiej – gimnazjaliści i starsi – zaczynają o 17.45. Pierwsze zajęcia nic
nie kosztują. Potem trzeba będzie zapłacić 80 złotych za miesiąc treningów. ■ (RB)

Aktywny Koszalin

Na czas
z pomocą
Podczas ubiegłorocznych obchodów święta koszalińskich organizacji pozarządowych, Fundacja
„Zdążyć z miłością” została najlepszą spośród dwudziestu czterech, pretendujących do tego miana. Nagroda została przyznana za stworzenie pierwszego
w mieście mieszkania chronionego dla samotnych
matek z dziećmi. Kilka tygodni później okazało się, że
w tym samym budynku powstanie kolejne. Przy takiej
działalności oprócz nośnego celu, ważna jest umiejętność pozyskiwania biznesowych partnerów. I tego paniom z Fundacji nie można odmówić. Wśród firm
wspierających ich działania są: PB Kuncer, Espersen
czy Firmus. Dzięki ich pomocy mamy i pociechy mają
odnowione i wyposażone lokum. Aby drugie mieszkanie miało odpowiedni komfort, Fundacja zorganizowała kolejny już koncert charytatywny, tym razem
z udziałem Haliny Młynkowej z zespołem i skrzypkami z Filharmonii Koszalińskiej. Dochód z imprezy
przeznaczony zostanie na jego remont.
Wśród 18 celów, jakie można znaleźć w statucie
fundacji, warto zwrócić uwagę na pierwszych pięć:
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności pomoc samotnym matkom
z małoletnimi dziećmi; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzia-

łalność charytatywna. Fundatorami są: Małgorzata
Kaweńska-Ślęzak – prezes organizacji oraz jej mąż
Waldemar. W skład zarządu wchodzą także: Justyna Śmidecka, Urszula Łumianek, Dagmara Jaśkiewicz i Urszula Zarębska. Trzy panie tworzą Radę
Fundacji, są to: Alina Konieczna, Kamila Siudowska i Barbara Ponurko. Wszystkie są czynne zawodowo, znajdują jednak czas na realizację swoich marzeń i celów. Same są matkami i babciami, więc osoby, których los nie oszczędził, są im bardzo bliskie.
Do realizacji celów potrzebne jest wsparcie finansowe,
ale także ludzkie, stąd fundacja wspólnie ze swoim
partnerem, koszalińskim Instytutem Dobrych Praktyk Biznesowych, organizuje cykliczne szkolenia dla
przyszłych wolontariuszy, jest ich obecnie trzydziestu.
Jednak przede wszystkim fundacja pozyskuje fundusze dla potrzebujących. Oddanie do użytku
pierwszego mieszkania pochłonęło 220 tysięcy złotych. Dochód z pierwszego koncertu charytatywnego - blisko 28 tysięcy, różne zbiórki przyniosły ponad
10 tysięcy.
Fundacja „Zdążyć z miłością”, mimo krótkiego
stażu, ma już na koncie kilkanaście wydarzeń, których celem jest uśmiech dzieci. Siedmioro mieszka
już z mamami w pierwszym pozyskanym mieszkaniu. Jak zapewniają panie, zgodnie z nazwą fundacji,
zainspirowaną osobą św. Urszuli Ledóchowskiej, patronki organizacji, będą robiły wszystko, żeby zdążyć
z miłością do najmniejszych i najbardziej potrzebujących. ■ (KG)
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Postać

fot.: Robert Olszyński

fot.: Robert Olszyński

Larisa Tkaczenko jest jedną z laureatek konkursu „Łowcy talentów”, organizowanego już trzykrotnie przez koszalińskie Stowarzyszenia Rozwoju
Talentów „Akademia+”. Podczas finału zaprezentowała kolekcję bardzo nietypowych ubrań, inspirowanych kulturą romską. Pokaz był zwieńczeniem jej dotychczasowych działań na niwie artystycznej. Urodziła się na Ukrainie, jej babcia była Polką. W 1998 roku
jako 12 - latka przyjechała z mamą do Polski i kiedy
skończyła 18 lat, rozpoczęła starania o polskie obywatelstwo. Otrzymała je dopiero dwa lata temu. W Opolu skończyła Liceum Plastyczne, kierunek scenografia. Od zawsze bardzo lubiła teatr, w liceum działało
kółko teatralne, w którym chętnie się udzielała. Jako
absolwentka miała dylemat, czy iść w kierunku sztuki czy nauki dorosłego życia i zarabiania na nie. Kiedy nie dostała się na ASP w Łodzi, podjęła naukę na
filologii rosyjskiej, dzięki czemu mogła znaleźć pracę. Ponieważ myślenie o świecie artystycznym nie dawało jej spokoju, skończyła także warszawską dwuletnią szkołę projektowania ubioru i kostiumografii. W tym czasie poznała kawałek Polski, mieszkała
w Opolu, Warszawie, Gdańsku i Koszalinie. Ostatnie miejsce podyktowało jej serce – przybyła za swoim partnerem Pawłem, który dostał tu pracę. Larisa

fot.: Karol Jakuczek

Projektantka
z importu

▴ Larisa Tkaczenko

sama pochodzi z dużego Charkowa, w Polsce mieszkała w dużych miastach, jednak Koszalin bardzo sobie ceni, głównie za spokój i ciszę. Jako, że jest świeżo upieczoną mamą Tośki, bardzo lubi spacerować
wśród zieleni, a nie żyć w ciągłym biegu. Zaczęła znowu myśleć o nowych projektach i działalności artystycznej. - Muszę robić to, co kocham, bo inaczej nie
czuję, że żyję – śmieje się Larisa. - Tak trochę przypadkiem znalazłam się wśród uczestników konkursu
„Łowcy talentów”, ale bardzo się cieszę, że mogłam
mieszkańcom Koszalina pokazać swoją pracę dyplomową, trochę przysposobioną dla potrzeb konkursu.
Wzięło w nim udział 12 moich znajomych, którzy nie
są modelami. Udało się – widownia była bardzo zadowolona. Same ubrania to wynik eksperymentów,
np. zamiast zszywania sztuczne materiały były podpalane i sklejane ze sobą, niektóre z nich były ręcznie
malowane. Spodobały się Ewie Czapik – Kowalewskiej, która wypożyczyła je do zrealizowanego przez
siebie spektaklu „Saligia” z piosenkami Przemysława Gintrowskiego.
Teraz największą inspiracją Larisy jest córeczka Antonina i dlatego kolejnym projektem będą niebanalne, ale funkcjonalne ubranka dla małych dzieci.
Będzie je sama projektować i szyć. Myśli też o projektowaniu i tworzeniu damskiej bielizny i strojów kąpielowych, ale to wymagać będzie od niej ukończenia
kursu konstrukcji materiałowej. ■ (KG)

STYCZEŃ 2016 (NR 34)

10.01 XXIV Finał WOŚP
21 i 28.01 „Pomocnicy Świętego Mikołaja”, CK105
27.01 Maciej Maleńczuk Solo, sala widowiskowa CK105
30.01 „Seans” premiera, BTD

