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Z okazji tego szczególnego dnia, Dnia Kobiet, chciałbym wszystkim Paniom życzyć wszystkiego najlepszego.
Życzę spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich,
jak i tych troszkę większych.
Składam najszczersze życzenia spotkania na swej drodze niespotykanych dotąd wrażeń, samych pogodnych dni, wielkiej radości, nieprzejednanej wiary we własne umiejętności, pewności siebie
i wielkiej wytrwałości.
Życzę, by w każdym dniu roku uśmiech na twarzach Pań gościł
tak samo często, jak w Dniu Kobiet.
Cóż, nie da się ukryć, że świat bez kobiet nie byłby tak piękny.

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

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

Wydarzenie: sport

Polki zagrają
w Koszalinie!
To bez wątpienia jedno z największych wydarzeń
sportowych, jakie czekają nas w tym roku w Koszalinie. 9 marca reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy podejmie drużynę narodową Węgier.
Początkowo w Hali Widowiskowo-Sportowej
miał odbyć się mecz towarzyski obu drużyn. Ostatecznie jednak Związek Piłki Ręcznej postanowił
przyznać Zarządowi Obiektów Sportowych w Koszalinie prawo do współorganizacji meczu o stawkę eliminacji do Mistrzostw Europy, które odbędą
się w grudniu w Szwecji. – Koszalin na ten mecz zasługuje – komentuje Henryk Szczepański, wiceprezes ZPR. – Jedna z najwyższych ligowych frekwencji oraz fantastyczni kibice, to główne czynniki, które wpłynęły na naszą decyzję – dodaje wiceprezes
związku.
Mecz na żywo będzie mogło obejrzeć 3000 widzów. Dodatkowo bezpośrednią transmisje ze spotkania przeprowadzi jedna z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Warto dodać, że drużyny narodowej piłki ręcznej kobiet w naszej Hali jeszcze nie było.
– Gościliśmy już koszykarzy i siatkarki. Czas na
piłkarki ręczne – mówi Łukasz Bednarek, dyrektor
obiektu. – To dla nas ogromne wyróżnienie, a także
kolejna okazja, by hala wypełniła się po brzegi. Liczymy na komplet widzów – dodaje Bednarek.

Warto dodać, że mecz Polska – Węgry w piłce ręcznej kobiet został wpisany w kalendarz imprez z okazji obchodów jubileuszu 750-lecia Koszalina. Przypomnijmy, że podopieczne Kima Rassmussena (trener drużyny narodowej – dop. red.) to czwarta
drużyna Mistrzostw Świata. Węgierki natomiast na
tej samej imprezie uplasowały się na 11. miejscu. Aktualnie oba zespoły z dorobkiem kompletu dwóch
zwycięstw plasują się na pierwszym i drugim miejscu w Grupie 5, w której o awans do Mistrzostw Europy walczą również Słowacja i Finlandia. Wiele wskazuje na to, że mecz, który rozegrany zostanie 9. marca w Koszalinie, będzie kluczowym dla ostatecznego
układu eliminacyjnej tabeli. - Dzięki jubileuszowi
750-lecia Koszalina fani piłki ręcznej będą mieli okazję zobaczyć dwa znakomite zespoły szczypiorniaka
kobiet w akcji. Mam nadzieję, że Koszalin okaże się
szczęśliwy dla reprezentacji Polski – podsumowuje
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.
Szczegóły dotyczące sprzedaży biletów znaleźć
można na stronie www.bilety.koszalin.pl ■ (DZ)
9 marca, Eliminacje do Mistrzostw Europy
w piłce ręcznej kobiet, mecz Polska-Węgry, godzina 20:30, Hala Widowiskowo – Sportowa,
ul. Śniadeckich, bilety: 25 zł normalny, 15 zł
ulgowy.

fot. Mat. promocyjne
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Drogie przedszkolaki
i szkolniaki!!!
- Zbliża się pierwszy dzień wiosny i z tej okazji CK105 oraz kino Kryterium przygotowały wyjątkową, rozplanowaną na dwa dni niespodziankę. Zapraszamy Was na Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej. Tak, tym
razem to Wy będziecie naszymi specjalnymi gośćmi i bohaterami wielu niezwykłych wydarzeń. Na początek
spotkamy się przed ratuszem i w kolorowych przebraniach – witając wiosnę – przemaszerujemy do kina. Będzie nas koło tysiąca! Naszemu korowodowi będą towarzyszyć postaci z bajek, a po dotarciu do kina każdy
uczestnik otrzyma swój pakiet festiwalowy, czyli torbę z planem festiwalu oraz gadżetami – tak, jak na każdym prawdziwym, „dorosłym” festiwalu. A potem do wyboru: można oglądać bajki, zapoznać się z eksponatami wystawy przygotowanej specjalnie dla dzieci przez Centrum Nauki Kopernik, wziąć udział w koncercie
Centrum Uśmiechu albo przyjść na spotkanie z gwiazdą filmową. Co najważniejsze, wstęp na wszystkie te wydarzenia jest bezpłatny. – Zaprasza Monika Modła, dyrektor festiwalu.
W PROGRAMIE POKAZY FILMÓW ANIMOWANYCH:
„Jacek i Placek”. W małym miasteczku Zapiecku przyszli na świat dwaj bliźniacy: Jacek i Placek. Chłopcy wyróżniali się tym, że bardzo niechętnie odnosili się do
wszelkiej pracy. Marzyli o tym, aby znaleźć krainę, w której nie trzeba pracować.

„Proszę Słonia”. Film animowany o przygodach porcelanowego słonia, który urósł i ożył pod wpływem witamin, dawanych mu przez małego chłopczyka. Cierpiący z powodu niskiego wzrostu Pinio zaprzyjaźnia się ze znalezionym
porcelanowym słoniem.
„Różne Strony Świata”. Zestaw filmów krótkometrażowych, pochodzących z różnych stron świata. Odkrywają one przed małym widzem jego nieznane zakątki. Zestaw zawiera filmy: „Prezenty Astona”,
„Wstyd i okulary”, „Śnieg”, „Niespodzianka”.

„Karlsson z dachu”. Na dachu pewnego domu w Sztokholmie mieszka sobie
Karlsson. Ma malutki domek schowany za kominem. Kiedy Braciszek czuje się
samotny, Karlsson wlatuje przez okno i od tej chwili staje się najukochańszym
przyjacielem chłopca.
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Spotkanie z Katarzyną Figurą. Niepowtarzalna i wybitna aktorka filmowa,
telewizyjna i teatralna. Od 30 lat występuje w topowych polskich produkcjach.
Wystąpiła w kilku filmach zagranicznych. Laureatka wielu prestiżowych nagród, w tym w 2004 roku za najlepszą rolę kobiecą w fimie „Żurek”.
Wystawa Wydziału Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Wystawa podzielona będzie
na cztery strefy, a w każdej z nich mały widz będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentowane będą
obiekty urozmaicające zabawy na świeżym powietrzu, które cechuje oryginalność formy oraz myśl
o najmłodszych użytkownikach. Będzie również kącik poświęcony animacji jednominutowej.

Centrum Nauki Kopernik. Objazdowa, interaktywna wystawa przeznaczona dla dzieci i dorosłych. Wystawie towarzyszy troje animatorów Centrum
Nauki Kopernik. To eksperci, pasjonaci nauki, którzy chętnie objaśnią zwiedzającym działanie eksponatów i opowiedzą o zjawiskach naukowych.
Koncert Centrum Uśmiechu. Z kolorową osobowością, wspaniałymi piosenkami, kontaktem z publicznością i humorem potrafi porwać do zabawy każdego.
Ich koncert do okazja do wspólnego śpiewania, tańca, uśmiechu dla całej rodziny!!!

Dodatkowe atrakcje:
Spotkanie z policjantem
- bezpieczna droga do kina Kryterium
Wystawa plastyczna
Kiermasz literatury dziecięcej
Zajęcia plastyczne
Pamiątkowe bezpłatne
zdjęcie festiwalowe w Fotobudce

tami
Takimi prezen
ć
będziemy wita
w
uczestnikó
Festiwalu!

* Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.
** Materiały promocyjne dystrybutora

• „Częstotliwości” w Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne artystki

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

• „Sztuczne Fiołki”. Wystawa memów w BGS

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 20.03
„Częstotliwości”. Wystawa

indywidualna malarstwa
Joanny Borkowskiej. Będzie
na niej można obejrzeć wybór prac dużego i małego formatu z ważniejszych projektów artystki, niepokazywanych wcześniej w Koszalinie.
Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 1.03
Zabytek Miesiąca. Zaprezen-

tujemy bullę papieską z XIV
wieku, którą po raz pierwszy pokazaliśmy w styczniu
tego roku. Tym razem będzie
można się jej przyjrzeć z bli-

ska. Jest to wyjątkowo cenny
skarb, gdyż do dziś na Pomorzu Zachodnim zachowało się
bardzo mało takich pieczęci.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 6.03
„Sztuczne Fiołki”. Wystawa memów. Nazwa: Sztucz-

ne od sztuki, a Fiołki od „Listów z fiołkiem” Gałczyńskiego. Autorem memów
jest białostoczanin, nauczyciel języka angielskiego o poglądach antykapitalistycznych i antyneoliberalnych,
który chce zachować anonimowość. Memy powstają
w prostych programach graficznych, stąd „kanciastość”
dymków i „nieprofesjonalizm obróbki”. Ale te właśnie
cechy, obok specyficznych
komentarzy i wykorzystania klasycznych dzieł sztuki,
są znakiem rozpoznawczym
Sztucznych Fiołków. Galeria Scena/CK 105 w Koszalinie. Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

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;

• Muzeum, ul. Młyńska

— Filharmonia Koszalińska:

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

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy –
12 zł. Tanie poniedziałki –
12 zł (dotyczy wybranych filmów). DKF: jednorazowy –
9 zł, karnet – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
Kino z rodziną – 5 zł.
Kryterium Movie – 10 zł;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne
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• DKF: „Marsjanin” 3D w kinie Kryterium

• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

1 Wtorek

2 Środa

— 18:00
DKF: „Marsjanin” 3D

—
Świat sześciu strun... Galeria

— 19:00
This - Kurs Filozoficzny.

— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, na którym

Straszliwa burza piaskowa
sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Watney, musi ratować się ucieczką z Czerwonej
Planety. Kiedy ciężko ranny
Mark odzyskuje przytomność,
stwierdza, że został na Marsie
sam w zdewastowanym przez
wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali członkowie
ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt więc nie zorganizuje
wyprawy ratunkowej; zresztą,
nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym,
jak zabraknie mu powietrza,
wody i żywności. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
Otwarte spotkanie dyskusyjne. Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

Hol i Galeria 113. Zapraszamy
na wystawę najciekawszych
egzemplarzy z dotyczącej gitary, przebogatej kolekcji Pana
Zbigniewa Dubielli, tzw. gitaralia, czyli różnego rodzaju wydawnictwa, periodyki, książki
i tezaurusy związane ze światem sześciu strun. Płyty winylowe i okładki z ich opakowań
wystawione są w Galerii 113.
Na ich stronach tytułowych
możemy zobaczyć wielu mistrzów gitary klasycznej, fingerstyle, latynoskiej, flamenco i elektrycznej, a wśród nich
niejeden biały kruk, by wspomnieć Andresa Segovię, Paco
de Lucię, Narciso Yepesa, Juliana Breama, Johna Williamsa, Jorge Cardoso, Pepe Torresa, Eduardo Falu, Jorge Morela
czy Jimi Hendrixa. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

omawiana będzie książka
Diane Chamberlain
„Kłamstwa”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• IV Ogólnopolski Konkurs Gitarowy

• IV Ogólnopolski Konkurs Gitarowy

• Stand-Up w Kawałku Podłogi

4 Piątek

5 Sobota

6 Niedziela

— 18:30
Koncert symfoniczny. J. J. Bo-

— 12:00
Kino Małego Widza „Operacja
Arktyka” (zestaw małego wi-

— 20:00
Stand-Up - Tomek Kołecki

„Hity na Gitarze”. Koncert Gabriela Guilléna

kun - dyrygent, A. Tobik skrzypce, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Duet Solid Wood - Remigiusz

Błaszków i Przemysław Olszewski. Muzyka rock, popo
i blues w wersji akustycznej.
Wstęp wolny. Dune, Mielno,
ul. Pionierów 18;

IV Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy „Hity na Gitarze”

Opis na str. 21.

— 19:30
Koncert prof. Gabriela
Guilléna - CK 105. Bilety: 25 zł,

do nabycia w kasie kina
Kryterium. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— 20:00
Lilly Hates Roses – Mokotów
Live. Kasia Golomska i Kamil

Durski. Bilety: 20/25 zł.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;
— 20:00
Seth & Jalee & The Same –

rock. Bilety: 5 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

„Hity na Gitarze”

dza - cola i popcorn za 2,5 zł).
13-letnia Julia wraz z matką
i bliźniakami przeprowadzają
się do nowego miasta. To mroźna północ w Norwegii. Ich ojciec pracuje jeszcze dalej. Dzieciaki postanawiają w tajemnicy
odwiedzić ojca... Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
IV Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy „Hity na Gitarze”

Opis na str. 21.

— 16:30
Koncert laureatów. Pałac

Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 17:00
Koncert „Niezłomnym żołnierzom w hołdzie”. Program

przygot.: Katedralny Zespół
Pięknego Słowa, grupa Proscenium CK105 i Zespół Wokalny Forte CK105. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 20:00
Chorzy, muzyka alternatywna

z humorystycznymi, aktualnymi tekstami. Bilety: 20 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

i Rafał Pacześ. Bilety: 15 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

7 Poniedziałek
— 17:00
Scena Seniora, wystąpią:

poetki z Bractwa Literackiego, Zespół Taneczny Szyk,
chór Frontowe Drogi.
Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 17:30
„Kobieta w twórczości
i twórczość kobiet”.

Otwarcie wystawy zbiorowej
ZPAP Okręgu Koszalin –
Słupsk z okazji Dnia Kobiet.
Wystawa interdyscyplinarna, w której udział wezmą
artyści związani ze środowiskiem ZPAP.
Galeria Ratusz, II piętro
UM, Rynek Staromiejski;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• „Dzikie żądze” w BTD

• „Pokuć” w wykonaniu Szymona Majchrzaka

• Koncert symfoniczny w Filharmonii

8 Wtorek

9 Środa

11 Piątek

— 17:30, 20:00
„Dzikie żądze” - Duża Sce-

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, podczas którego

—
Wystawa „Poczta w butelce
z obozu koncentracyjnego,
historia odwagi w walce przeciwko dyskryminacji i prześladowaniom – i my". Galeria

na, reż. S. Friedmann, Teatr
Capitol, Agencja Artystyczna Palma. Państwo Griffin to
zamożne małżeństwo w zaawansowanym średnim wieku,
mieszkające w bogatej dzielnicy
Londynu. On jest prezesem
dużej firmy, pracującej na zlecenie państwa, ona przystojna, nieco znudzona, ale raczej
dama. Dorobili się synka
na Oxfordzie i wiejskiego domku. Są ustabilizowani i coraz
bardziej znudzeni. Wszystko im
się układa poza jedną rzeczą.
Bilety: dół 90 zł, balkon 70 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Moja miłość”. Georgio

(Vincent Cassel) pojawia się
w życiu Tony (Emmanuelle
Bercot) nieoczekiwanie i zmienia je o 180 stopni. Związek
z królem życia to jedna wielka
zabawa. Gdyby tylko godziny
spędzone w łóżku, wspólne
gotowanie i głupawka podczas
zakupów mogły trwać wiecznie... Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

będziemy omawiać książkę
Ziemowita Szczerka „Siódemka”. Wstęp wolny. KBP, filia
nr 9, ul. Struga;
— 18:00
„Pokuć” monodram na moty-

wach „Lidy” Aleksandra Jurewicza w wykonaniu Szymona
Majchrzaka. Opis na str. 16.
Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka;

10 Czwartek
—
Bałtycka Galeria Sztuki CK
105 i Galeria Scena zapraszają na wystawę fotografii
Macieja Leśniaka połączoną

z otwartymi warsztatami
fotograficznymi Portrety,
365 dni, Parszywa 12.
Od lat zafascynowany starą
techniką mokrego kolodionu
za pomocą której tworzy obrazy i portrety na szkle.
Wystawa będzie otwarta
od 11.03 do 03.04. Bałtycka
Galeria Sztuki CK105,
ul. Zwycięstwa;

Region, KBP, pl. Polonii 1;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego porozma-

wiamy o tomiku poezji Wisławy Szymborskiej „Tutaj”.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 3,
ul. Młyńska;

— 18:30
Koncert symfoniczny. Massi-

miliano Caldi - dyrygent, Łukasz Długosz - flet, Agata Kielar-Długosz - flet, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Karol
Kurpiński - Uwertura do opery
„Dwie chatki”, Vinzenzo Bellini
- Uwertura do opery „Norma”,
Domenico Cimarosa - Koncert
podwójny na 2 flety G-dur,
Janusz Bielecki - Koncert podwójny na 2 flety, Maurice Ravel Suita - „Moja matka gęś”.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

• Jaaa! w Jazzburgercafe

— 19:00
Blake - warszawski produ-

cent oraz DJ. Można usłyszeć
go w klubach w całym kraju,
a jego sety charakteryzują się
ciepłym brzmieniem, lekkością
i doskonałą selekcją utworów.
Wstęp wolny. Dune,
Mielno, Pionierów 18;
— 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,
z niegłupim jednak podtekstem.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 20:00
Dzień Kobiet w rytmach latino. Wieczór taneczny, lekcja

tańca, pokaz pary mistrzowskiej. Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 21:00
Koncert tria freak electronic
Jaaa! Bilety: 15/20 zł.

Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• Beltaine & Glendalough w CK105

• Eliminacje powiatowe 61. Ogólnopolskiego

12 Sobota

13 Niedziela

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

— 10:00
Eliminacje powiatowe
61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

szenia nie później niż trzy dni
przed spotkaniem, tel. 94 343
20 11. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza „Chłopiec i świat” (po seansie zaję-

cia plastyczne). Cuca jest małym chłopcem, który żyje na
wsi. Gdy jego ojciec wyrusza
do miasta do pracy, Cuca podąża za nim. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Seans” - Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. BTD,
Plac Teatralny 1;
— 20:00
Beltaine & Glendalough

Zderzenie irlandzkiej i bretońskiej muzyki oraz tańca na
żywo. Opis na str. 18. Bilety:
35/40 zł. Dostępne: kasa kina
Kryterium, recepcja CK105,
strona CK105. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Milczenie Owiec - koncert pro-

mujący płytę zespołu pt. „Niepokoje”. Gość specjalny: Start
A Revolution. Bilety: 15 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

Konkursu Recytatorskiego w Domku Kata

formie czterech turniejów:
Turniej Recytatorski, Turniej
Poezji Śpiewanej, Turniej Teatrów Jednego Aktora, Turniej Wywiedzione ze Słowa.
Konkurs jest adresowany
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest: zgłoszenie we właściwym terminie udziału
poprzez złożenie dokładnie
wypełnionej katy zgłoszenia,
przygotowanie interpretacji
nie prezentowanego wcześniej
repertuaru. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na
www.ck105.koszalin.pl.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 18:00
Spektakl „Shirley Valentaine”, reż. Elżbieta Jodłowska.

Bilety: 40/50 zł. Dostępne:
kasa kina Kryterium,
recepcja CK105, strona
CK105. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• 60-lecie DKF-u „Światła wielkiego miasta”

• „Wieczór kawalerski” w BTD

• Yi Lin Jiang w Filharmonii

15 Wtorek

17 Czwartek

18 Piątek

— 16:30
Otwarcie wystawy malarstwa
Jana Sikory z okazji 40-lecia
pracy twórczej. Tematem pre-

— 19:00
„Wieczór kawalerski” - Duża

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście”. „Dzień Kobiet”

w kinie Kryterium

zentowanych prac są głównie
pejzaże wykonane w technice
olejnej, akwarelą oraz w tuszu.
Galeria Ratusz I, piętro UM,
Rynek Staromiejski;

— 18:00
60-lecie DKF-u „Światła wielkiego miasta”. Reż.: Charles

Chaplin, gat.: dramat/komedia/romans, 1931, 87 min. Bezdomny włóczęga Charlie szuka szczęścia w wielkim mieście.
Na ulicy spotyka piękną, niewidomą kwiaciarkę i kupuje od
niej kwiaty. Dziewczyna bierze
go za bogacza. Opis na str. 15.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

16 Środa
— 18:00
Spotkanie autorskie z Lechem
Fabiańczykiem „Oblicza patriotyzmu: dawniej i dziś”. Fil-

my: „Śladem trudnej drogi”,
„Jadwiga Możdżer z cyklu portrety teatralne”. Wstęp wolny.
Club 105, ul. Zwycięstwa;

Scena reż. Z. Derebecki, scen./
kost.: T. Kwiatkowska, opr.
muz.: A. Adamowicz. Po wieczorze kawalerskim pan młody
budzi się w łóżku z obcą dziewczyną, zaczyna się lawina komicznych pomyłek... Teatralne
czwartki w BTD! Bilety: 10 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;

— 19:00
Scena Teatralna „Rzadko na
moich wargach…”. Dialogi o oj-

czyźnie według utworów m.in.
J. Kasprowicza, J. Kofty, I. Krasickiego, T. Różewicza, W.
Szymborskiej, R. Ulickiego i K.
Wierzyńskiego. Scen./reż.: M.
Ulicka, wyk.: P. Krasowska i J.
Litwin. Przedstawienie własne
STP „Dialog”. Wstęp wolny za
okazaniem „karty widza” (do
odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 19:00
Morze Architektury. Koszaliń-

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

z udziałem zespołu
„Złoty Łan”. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 16:30
Międzynarodowy Dzień Teatru. Pałac Młodzieży, ul. Bo-

gusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny. M. Cal-

di - dyrygent, Yi Lin Jiang - fortepian, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Duet Solid Wood - R. Błasz-

ków i P. Olszewski. Usłyszymy utwory: The Beatles, Sting
czy Johnny Cash. Wstęp wolny.
Dune, Mielno, Pionierów 18;
— 19:00
„Wieczór kawalerski” - Duża

Scena. BTD, Plac Teatralny 1;
— 20:00
Koncert Bodge i Godbite.

Bilety: 10/15 zł. Jazzburgercafe,
ul.Pileckiego;
— 20:00
Salsoteka. Impreza w latyno-

skich rytmach. Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Bartosz Janiczek

fot.: Materiały promocyjne
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• „Seans” w BTD

• Romantycy Lekkich Obyczajów w CK105

• DKF: „Carol” w kinie Kryterium

19 Sobota

20 Niedziela

22 Wtorek

— 10:00
Kino Małego Widza „Bella
i Sebastian” (popcorn za 1 zł).

— 14:00
Kino z rodziną „Klub
Włóczykijów”. Kino

—18:15
DKF: „Carol”. Film opowiada

— 11:00
Pałacowy rajd „W poszukiwaniu wiosny”. Rajd szlakiem

— 16:00
„Giselle - balet romantyczny w dwóch aktach” (retransmisja). Tytuł uwielbiany przez

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Góry Chełmskiej zakończony
ogniskiem i paleniem Marzanny. Zapisy: sekretariat Pałacu
Młodzieży 94 348 05 00. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
12:00
Kino Małego Widza
„Bella i Sebastian 2” (zajęcia

z animatorką). Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
16:00
Koncert „Zielona miłość”.

Koncert w wykonaniu zespołu
wokalnego „Czarno na Białym”
i chóru dziecięcego pod kierunkiem M. Orłowskiej. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

baletomanów. Wiejska dziewczyna Giselle zakochuje się
w przystojnym młodzieńcu,
nie wiedząc, że to książę Albert
w przebraniu. Książę nie może
ożenić się z ubogą panną...
Czas: ok. 140 minut. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Seans” - Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny 1;

— 20:00
Koncert duetu Romantycy
Lekkich Obyczajów
+ Whoiswho. Opis na str. 18.

rebecki. BTD, Plac Teatralny 1;

Bilety: 20/30 zł, Dostępne:
kasa kina Kryterium,
recepcja CK105, strona CK105,
www.kupbilecik.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;

sceny rockowej. Bilety: 20 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

Bilety: 20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 19:00
„Seans” - Duża Scena, reż. Z. De— 20:00
Mjut - koncert z trójmiejskiej

— 20:00
Stand-Up - Bartosz Zalewski
i Jasiek Borkowski.

historię zakazanej miłości
i rozgrywa się w Nowym Jorku na początku lat 50. XX w.
Dziewiętnastoletnia Teresa
pracuje w luksusowym domu
towarowym, marzy o pracy
fotografki. Podczas gorączki świątecznych zakupów poznaje Carol – niezwykłą kobietę, uwięzioną w małżeństwie bez miłości, jednak
pełną lęków i obaw związanych z porzuceniem dotychczasowego życia. To spotkanie odmieni ich życie na zawsze, jednak cena za chwile
szczęścia będzie naprawdę
wysoka. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

23 Środa
— 18:30
„Muzyczne wspomnienia, czyli karaoke dla seniorów”. Wstęp wolny. Club105,

ul. Zwycięstwa;

fot.: Archiwum Urzędu Miejskiego

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne

12-13

• Wystawa Zygfryda Barza w Muzeum

• DKF: „Zjawa” w kinie Kryterium

• Gala Koszalińskiej Kultury w Filharmonii

28 Poniedziałek

29 Wtorek

31 Środa

— 17:00
Wernisaż wystawy prac Zygfryda Barza „Koszalin/Köslin
- widoki 750-letniego miasta”.

— 18:00
DKF: „Zjawa” Rok 1822. Le-

— 18:00
Gala Koszalińskiej Kultury.

Będzie można zobaczyć obrazy,
będące wyobrażeniem charakterystycznych miejsc Koszalina.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 17:00
Kryterium Movie „Nienawistna ósemka”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 20:15
Kryterium Movie „Widzę,
widzę”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

26 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza
„Robinson Crusoe” (zajęcia

piłkarskie Socatots). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

gendarny podróżnik i odkrywca Hugh Glass zostaje brutalnie zaatakowany przed niedźwiedzia i pozostawiony przez
towarzyszy na pewną śmierć
w niedostępnym terenie. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 17.00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa Literackiego pt. "Wiosnę czas zacząć". W programie: wiersze

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

Już po raz 8 Prezydent Koszalina nagrodzi ludzi świata kultury, dzieci, młodzież i dorosłych, artystów i animatorów
życia kulturalnego w mieście,
za szczególne osiągnięcia
artystyczne. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 18:00
Szminka Movie „Brooklyn”.

Kino Kryterium,
ul .Zwycięstwa;

— 18:00
Autorska wystawa fotografii Angeliki Żeleźnickiej. Wstęp

wolny. Pałac Młodzieży, Galeria Fotografii, ul. Bogusława II;
— 19:00
Łowcy Talentów. Pierwsze

przesłuchanie IV edycji.
Zgłoszenia w klubie.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

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

Bałtycki Teatr Dramatyczny
Plac Teatralny
tel. 94 342 20 58
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00 – 19:00
sob. i niedz.: 13:00 – 19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Biuro koncertowe:
tel. 94 342 20 22
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
godz. 11:00 – 15:00
KONTAKTY I REZERWACJE
– SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343-82-48, 502-590-458
pn.-pt.: 16:00 – 17:00 - basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00 – 21:30 – basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00 – 20:00
Hala widowiskowo - sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00 – 16:00

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

14-15

Polecamy kultura

Zainteresowanie DKF-em od kilku lat stale rośnie
i przyciąga nowych kinomanów. W sezonie 2014/2015
było o 45 proc. więcej widzów, niż w sezonie 2013/2014.
Z okazji Jubileuszu 60-lecia Dyskusyjnego Klubu
Filmowego Centrum Kultury 105 w Koszalinie zaprasza wszystkich widzów 15 marca o godzinie 18:00 na
pokaz filmu „Światła wielkiego miasta” Charlie Chaplina, który emitowany był podczas pierwszej projekcji DKF w marcu 1956 roku.
Po seansie zapraszamy także na poczęstunek
oraz lampkę szampana! ■ (Mat. promocyjne CK105)

fot. Krzysztof Sokołów

Koszaliński Dyskusyjny Klub Filmowy jest drugim w Polsce jeśli chodzi o długość działania: wystartował w roku 1956 i odtąd pracuje bez przerwy. Jest
jednym z około dziesięciu do dziś istniejących klubów
- założycieli federacji DKF w Polsce.
Klub przeżywał swoje lepsze i gorsze czasy:
szturm widzów w pierwszych latach swojego istnienia, stan wojenny, inwazję filmów wideo, nawet długotrwały remont sali kina i przeniesienie DKF do sali
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, nie przeszkodziło,
żeby DKF przestał działać choćby na chwilę.
Formuła spotkań nie zmienia się od lat; to bardziej zaleta niż wada. Każdy seans poprzedzony jest
krótkim wprowadzeniem w tematykę filmu, twórczość reżysera, informację o aktorach i prezentacją innych ciekawostek filmowych.
DKF niezmiennie promuje kino ambitne. Przez
60 lat pokazał kilka tysięcy obrazów: fabularnych, dokumentalnych, animowanych i krótkometrażowych,
dzieła klasyki filmowej, produkcje niszowe, filmy niedostępne w regularnej dystrybucji.

fot. Mat. promocyjne dystrybutora

Dyskusyjny Klub Filmowy 105
– to już 60 lat!

Polecamy kultura

fot. Ewa Czapik-Kowalewska

Zapraszamy Państwa na przejmujący monodram
w wykonaniu młodego koszalińskiego artysty Szymona Majchrzaka. Repatriacja jako temat spektaklu
bardzo głęboko przenika przez duszę młodego aktora. Emocje przeżywane przez bohatera, oddaje w sposób niemal organiczny. Miejscami zabawny, z czasem jednak manifestuje coraz bardziej dynamicznie
niezgodę na narzuconą mu rolę. W naturalny sposób
wciąga widzów w opowieść o uczuciach związanych
z domem i jego ciepłem, o przynależności do swojego miejsca na ziemi, o potrzebie bycia z najbliższymi
i dojrzewaniu poprzez stratę której doświadcza. To
opowieść o utraconym dzieciństwie i trudnym problemie przesiedleń, mającym źródło w abstrakcyjnej dla bohaterów rzeczywistości politycznej powojennej Europy Środkowej, w bardzo interesujący sposób przedstawiona przez niezwykle wszechstronnego
Szymona.

Monodram
w Domku Kata
Jest on stypendystą Nagrody Prezydenta Koszalina za dokonania w dziedzinie kultury w 2013 roku.
Za spektakl „Pokuć” otrzymał już wiele nagród, między innymi: na festiwalu „Sam na scenie” w Słupsku,
główną nagrodę Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów
Małych „Igła” w Ostrołęce , wyróżnienie aktorskie na
Ogólnopolskim Festiwalu Monodramów i Teatrów
Małych Form „Bamberka” w Gorzowie Wielkopolskim. Monodram „Pokuć” został także zakwalifikowany do IX Tyskiego Festiwalu Monodramów „Motyf” oraz do IV Olsztyńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora „Solo”, który jest festiwalem dla uznanych
już aktorów. Komisja kwalifikacyjna dopuściła do
udziału w nim 9 spektakli z 22 zgłoszonych. Koszaliński spektakl będzie konkurował ze sztukami m.in.
z Teatru Gdynia Główna, Teatru from Poland, eksperymentalnym projektem wykładowcy łódzkiej filmówki czy ze spektaklem w wykonaniu Małgorzaty
Pieńkowskiej, znanej z serialu „M jak miłość”.
Reżyserem spektaklu jest Ewa Czapik - Kowalewska, laureatka nagrody prezydenta w dziedzinie upowszechniania kultury w 2014 roku. Jest ona twórczynią odnoszącego sukcesy monodramu „Chodzenie po
linie” z udziałem koszalinianki Mai Wolskiej, obecnie
studentce Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie. ■ (EC-K)
9 marca, „Pokuć”, monodram w wykonaniu
Szymona Majchrzaka, godz. 18:00, Domek Kata.

Polecamy kultura

Centrum Kultury105 zaprasza wszystkich
chętnych powyżej 12 go roku życia, do zapisywania się do Laboratorium Wokalnego ZoSi Karbowiak, pochodzącej z Koszalina producentki muzycznej, kompozytorki, autorki tekstów, multiinstrumentalistki, a przede wszystkim wokalistki
scenicznej i studyjnej. ZoSia wzięła udział w setkach nagrań studyjnych u wielu znanych w kraju, jak i na świecie artystów. Ma na swoim koncie również solowe sukcesy, jak występy na Eurowizji bądź Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
W programie zajęć: nauka śpiewu, dykcji, poprawnego oddechu; zajęcia grupowe, nauka harmonii w grupie, współbrzmienia, improwizacji
wokalnych. Zajęcia będą odbywały się we wtorki i środy w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Szczegóły pod nr 94 3475730/32. ■ (MG)

fot. Radosław Koleśnik
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Zaproszenie do
Laboratorium
Wokalnego

Polecamy kultura

Niezwykłe zderzenie irlandzkiej i bretońskiej muzyki oraz irlandzkiego tańca na żywo.
Beltaine to jeden z bardziej oryginalnych zespołów polskiej sceny world music. Charakterystyczne brzmienie grupy jest wynikiem
zderzenia różnych osobowości o skrajnie odmiennych doświadczeniach muzycznych.
Główną inspiracją dla muzyków jest szeroko
pojęta tradycja irlandzka i bretońska, ale muzycznie zespół zmierza po prostu przed siebie.
Eksperymentuje i zaciera granice między tradycją a nowoczesnością. Od początku ogromną siłą Beltaine były żywiołowe koncerty, entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność
na każdej szerokości geograficznej. Grupa
koncertowała m.in. w Malezji, Meksyku, USA
i Kanadzie.
Glendalough – łączą style taneczne, szukając nowych możliwości wykorzystania tradycyjnego tańca irlandzkiego. Wykonują delikatny taniec w baletkach i widowiskowy step
irlandzki, a ich wizytówką są fuzje tańca irlandzkiego z innymi stylami, takimi jak tango
argentyńskie, flamenco, taniec ludowy, tribal
czy jazz. ■ (Mat. promocyjne CK105)
12 marca, godz. 20:00, koncert Beltaine
& Glendalough, sala widowiskowa CK105,
bilety: 35 zł balkon, 40 zł.

fot. Bartosz Janiczek

fot. Mat. promocyjne

Koncertowe CK105

„IX Perspektyw tour 16” to wiosenna trasa koncertowa Romantyków Lekkich Obyczajów, która obejmie 9 miast w Polsce. Zagrają także w Koszalinie. Zespół to alternatywny
duet, który powstał w marcu 2011 roku. Tworzą go Damian Lange i Adam Miller. Styl jaki
prezentują to połączenie folku, rocka, piosenki kabaretowej i melodramatycznego popu.
Siłą olsztyńskiego składu są teksty, które pisze Damian Lange. Muzykę tworzą razem a za
teledyski dopowiada Adam Miller. Pod nazwą zespołu kryją się miłość, która inspiruje ich sztukę, oraz młodość, która objawia się
w piosenkach energią i dystansem do poważnych tematów. Skład koncertowy RLO dodatkowo wspiera dwóch muzyków: Kuba Staniak
(klawisz) i Paweł Łach (perkusja). Na swoim
koncie mają dwie płyty tj. w 2011 roku wydali
swoją debiutancką płytę pt. „Lejdis&Dżentelmenels”, a w 2013 roku ukazał się drugi album
pt. „Kosmos Dla Mas”. Album zebrał wysokie oceny wśród krytyków muzycznych czasopism i portali. ■ (Mat. promocyjne CK105)
20 marca, godz. 20:00, Romantycy Lekkich
Obyczajów + support Whoiswho, Club 105,
bilety: 20 zł przedsprzedaż, 30 zł w dniu
koncertu.

Polecamy kultura

fot. Archiwum artysty

fot. Archiwum artysty
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Wystawa prac
Zygfryda Barza
Kilkadziesiąt obrazów będących wyobrażeniem
najbardziej charakterystycznych miejsc Koszalina tych istniejących i tych znanych ze starych rycin - będzie można od 29 marca podziwiać na wystawie przygotowanej przez Muzeum w Koszalinie.
To prace Zygfryda Barza, artysty, który swoją
twórczość związał z Pomorzem. Barz jest znany głównie dzięki serii grafik prezentujących widoki pomorskich miast. Tym razem jednak zaprezentowane zostaną jego obrazy - akwarele i malarstwo akrylowe upamiętniające wyłącznie Koszalin.
Artysta urodził się w listopadzie 1943 roku w Sianowie koło Koszalina.
- Podczas powojennego chaosu zostałem wydalony
z rodzicami i rodzeństwem z mojego rodzinnego Pomorza. Nasze nowe miejsce pobytu znaleźliśmy w Niemczech Północnych w Westestede - wspomina.
Po ukończeniu szkoły średniej w latach 1964 do
1967 studiował malarstwo i grafikę reklamową na „Famous-Artists-School” w Amsterdamie. Zmobilizowany przez różnego rodzaju zlecenia: malarskie, graficzne i reklamowe, w 1971 roku zaczął pracować jako
niezależny malarz i grafik w Monachium i okolicach
Ammersee.

W 1980 roku przeprowadził się w okolice Lasu
Bawarskiego. - Tam, w dziewiczym i dzikim krajobrazie, znalazłem artystyczne inspiracje - opowiada.
- Przez następne lata wzbudzała moje zainteresowanie
historia i jej dziedzictwo. I tak moja artystyczna twórczość zwróciła się w stronę historycznych i architektonicznych motywów.
Dzięki zmianom politycznym na początku lat
dziewięćdziesiątych stało się możliwe spełnienie jego
największego marzenia - artysta mógł zobaczyć ziemię ojczystą i dom rodzinny. - W 1998 roku powrót do
moich rodzinnych stron urzeczywistnił głębokie uczucie, że tutaj, na Pomorzu, są moje korzenie.
Od tego momentu pracuje w Atelier w Będzinku koło Koszalina. W 1995 roku wstąpił do Stowarzyszenia Artystów Pomorskich powołanego w 1916 roku
w Szczecinie.
- Tutaj, pod wpływem różnych trendów zmieniły
się nie tylko moje artystyczne odczucia, ale także malarskie ambicje. Wcześniej malowałem prawie wyłącznie w oleju, od 1995 roku coraz więcej obrazów maluję
w akwareli. Z coraz większą satysfakcją i radością oddaję się malarstwu ekspresjonistycznemu.
W czasie różnego rodzaju plenerów malarskich
zgłębiał tajemnicę ręcznej grafiki druku obrazowego.
- Dzięki temu mogę oferować różnym pomorskim miastom grafiki wykonane w technice aquatinty - dodaje.
Tak powstały grafiki prezentujące dawne widoki
Koszalina, Białogardu, Kołobrzegu, Słupska, Mielna
i innych pomorskich miejscowości.
Na wystawie w koszalińskim muzeum podziwiać
będzie można przede wszystkim obrazy będące wyobrażeniem najbardziej charakterystycznych miejsc
Koszalina - parku, okolic poczty, dawnego ratusza.
Tak upamiętnimy zbliżające się 750-lecie miasta.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

Polecamy kultura

„Aby świat się
dowiedział...”

fot. Archiwum KBP

W dniach 6-12 marca w Koszalinie odbędzie się
drugie spotkanie polskiej i niemieckiej młodzieży
w ramach projektu „Poczta w butelce z obozu koncentracyjnego, historia odwagi w walce przeciwko
dyskryminacji i prześladowaniom – i my”. Pierwsze
warsztaty odbyły się w październiku 2015 r. w Neubrandenburgu. Koordynatorami projektu są dwie biblioteki: Regionalna Biblioteka w Neubrandenburgu
i Koszalińska Biblioteka Publiczna, uczestnikami 26
uczniów z dwóch miast partnerskich: II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie
i Albert-Einstein-Gymnasium w Neubrandenburgu.
Poprzez realizację projektu chcemy przypomnieć
światu niezwykłą historię Polek z obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz polskich oficerów - jeńców
wojennych ze Stalagu II A Neubrandenburg, którzy
nie zważając na zagrożenie zawiadomili rząd polski
w Londynie oraz Radio BBC o zbrodniach i ekspery-

mentach medycznych popełnianych na więźniarkach.
Ostania przesyłka z obozu, zawierająca listę rozstrzelanych kobiet, listę ofiar eksperymentów medycznych, 37 wierszy napisanych przez więźniarki, została zakopana w 1943 r. w szklanym pojemniku w okolicach Neubrandenburga. W 1975 r. została odnaleziona
i przekazana do Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie
znajduje się do dziś.
Zapraszając polską i niemiecką młodzież do projektu pragniemy zachęcić młode pokolenie do dyskusji na temat praw człowieka, tolerancji, prawa jednostki do wolności oraz do rozważań nad tym, jaką rolę
w walce o przetrwanie i zachowanie godności może
odgrywać sztuka, w tym przypadku poezja tworzona
przez więźniarki.
11 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
nastąpi otwarcie wystawy, prezentacja efektów projektu, przestawienie słowno - muzyczne w wykonaniu młodzieży.
Projekt finansowany jest z Programu EUROPEANS FOR PEACE (Stiftung EVZ) oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Pałac Młodzieży

fot. Archiwum Pałacu Młodzieży

20-21

W mistrzowskim
stylu
Tak właśnie, zgodnie ze słowami tytułu, przebiegać będzie IV Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Hity
na Gitarze”, który w naszym mieście startuje już 4
marca i potrwa dwa dni. Na to doroczne święto gitary
ściągną do Koszalina najzdolniejsi gitarzyści młodego pokolenia z całej Polski, nie może więc być mowy
o innym programie imprezy, jak tylko w duchu lege
artis, czyli w iście mistrzowskim stylu!
Już od czterech edycji organizatorzy konkursu,
tj. Pałac Młodzieży wraz z zaproszonym do współpracy Centrum Kultury 105, starają się, by dźwięki gitarowych hitów odbijały się szerokim echem w muzycznym eterze środowiska melomanów. Tym razem wydarzenie to nabierze wyjątkowych kształtów,
a wszystko za sprawą zaproszonej na te okoliczność
gwiazdy. Po raz pierwszy jurorem naszego konkursu będzie wybitny wirtuoz gitary, pochodzący z Wenezueli Profesor Gabriel Guillén. Tegoroczna gwiazda
da popis swych umiejętności 4 marca, podczas koncertu, który rozpocznie się w sali widowiskowej CK
105 o godzinie 19:30. Już dziś serdecznie zapraszamy
– każdy znawca i amator muzyki gitarowej wie, jaka
uczta dla uszu się szykuje. Wystarczy wspomnieć nazwiska takich twórców, jak Abel Carlevaro, Rafael Be-

natar, czy Bartolomé Diaz, z którym Profesor Guillen
koncertował i udzielał lekcji mistrzowskich na wszystkich kontynentach.
Również naszym Hitom towarzyszyć będą takie
Lekcje Mistrzowskie. Organizatorzy do roli Mistrza
zaprosili cenionego w Polsce i poza granicami doktora
Bartłomieja Marusika, który sam zapowiada, że podczas tych lekcji uczestnicy dowiedzą się między innymi jak w praktyce wykorzystywać znajomość harmonii, jak posługiwać się skalami muzycznymi na
instrumencie, ile czasu poświęcać na ćwiczenie i jak
ćwiczyć utwory z szeroko pojętego kręgu muzyki rozrywkowej. Warto wspomnieć opinię, jaką niejednokrotnie wygłaszał dr Marusik o naszym dwudniowym święcie gitary: to jedyny w Polsce konkurs łączący w sobie szeroko pojętą muzykę rozrywkową ze
szlachetnym brzmieniem gitary klasycznej – już sam
ten fakt stanowi o jego niezwykłości…
Dodatkowego smaku w palecie muzycznych deserów serwowanych z początkiem marca dodadzą
wystawy towarzyszące naszemu konkursowi. Będą to
prezentacje niezwykle rzadkich eksponatów z przebogatej kolekcji tzw. gitaraliów Pana Zbigniewa Dubielli,
a także – jako, że tegoroczne Hity wiodą myślami do
Ameryki Łacińskiej – wystawa instrumentów z południowoamerykańskiego kręgu kulturowego.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Kalendarium sportowe

Wydarzenie!
— 9.03, 20:30
Reprezentacja Polski
w piłce ręcznej kobiet w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy podejmie
drużynę narodową Węgier.

Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Śniadeckich,
bilety: 25 zł normalny,
15 zł ulgowy;

AZS Koszalin
— koszykówka
— 5.03
AZS Koszalin - Rosa Radom,

bilety: normalne: 30 zł, 20 zł,
15 zł i ulgowe: 20 zł, 15 zł.
10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 12.03
AZS Koszalin - Turów Zgorzelec, bilety: normalne: 30 zł,

20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł. 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 19.03
MKS Dąbrowa Górnicza
- AZS Koszalin;
— 26.03
AZS Koszalin
- Asseco Gdynia,

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

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 2.03
Energa AZS Koszalin
- Olimpia-Beskid Nowy Sącz,

bilety: 10 zł, 5 zł, Hala
Widowiskowo – Sportowa;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 5.03
Gwardia Koszalin
- Tytani Wejherowo,

wstęp bezpłatny, Hala
Gwardia, ul. Fałata 34;
— 12.03
MKS Brodnica
- Gwardia Koszalin;
— 19.03
Gwardia Koszalin
- Wybrzeże II Gdańsk,

wstęp bezpłatny, Hala
Gwardia, ul. Fałata 34;

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka
— 5.03
Olimp Łobez
- Bronek Koszalin;
— 19.03
Bronek Koszalin
- Gryf-Arena Gryfice,

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

Biegi
— 19.03
Druga edycja Kolorowego
Biegu organizowanego
przez grupę KolorOn,

złożoną z absolwentów
II LO im. Broniewskiego.
Dystans: 5 km i dodatkowa atrakcja - wielobarwne
proszki holi, którymi będą
obsypywani uczestnicy.
Szczegóły na stronie:
www.kolorowybieg.biegnijmy.pl;

Sporty Motorowe
— 19-20.03
42. Rajd Monte Karlino:
— 19.03

Odbiór administracyjny
i badania kontrolne zgłoszonych samochodów. Późnym
popołudniem, wzorem lat
ubiegłych, załogi wystartują
w dwóch prologach - po zamkniętych ulicach Białogardu oraz Karlina;
— 20.03

Na terenie lotniska
w Zegrzu Pomorskim rozegrane zostaną 4 odcinki specjalne. Pierwsza załoga pojawi się na lotnisku ok.
godz. 10:00, a ostatnia powinna je opuścić ok godz.
15:00. Po 12 próbach załogi udadzą się do Koszalina,
gdzie na zamkniętych ulicach centrum miasta odbędzie się finałowy superoes rajdu;
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Najlepszy
z kółkiem
Automobilklub Koszaliński po 10 latach przerwy
reaktywuje popularną niegdyś w naszym mieście imprezę samochodową. Dzięki współpracy z Zarządem
Obiektów Sportowych do kalendarza imprez wraca
„Kierowca Miesiąca”.
To propozycja dla fanów motoryzacji, kierowców
- amatorów, chcących sprawdzić swoje umiejętności
oraz możliwości własnego auta. Impreza odbywać się
będzie cyklicznie na terenach podożynkowych w Koszalinie.

- Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich
kierowców, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności, ale też zweryfikować w bezpiecznych warunkach
możliwości swojego auta - mówi Maciej Raczewski,
pomysłodawca reaktywacji imprezy, zarazem wiceprezes ds. sportu Automobilklubu Koszalińskiego.
- To wydarzenie skierowane przede wszystkim do
amatorów, ale też takich kierowców, którzy już trochę „jeżdżą”. Pierwsza edycja pokazała, iż szanse
ma każdy, bo rywalizację wygrał kierowca niestartujący nigdy, nigdzie.
- Zaplanowaliśmy dwie próby sprawnościowe
między pachołkami - każda z nich musiała zostać
przejechana trzykrotnie. Próby są tak skonfigurowane, aby startujący mieli równe szanse bez względu na zaawansowanie.. Kierowcy nie muszą mieć pilotów, kasków, ani dodatkowego wyposażenia w samochodzie. Można przyjechać swoim seryjnym
autem. Trasa naprawdę nie jest skomplikowana - zaznacza Maciej Raczewski. O terminie zapisów informujemy na stronie Automobilklubu Koszalińskiego.
Na najlepszych czekają statuetki. Wpisowe kosztuje 35 złotych dla kierowców zrzeszonych w klubach
PZM, pozostali muszą zapłacić 50 zł. W styczniu rozegrana została pierwsza runda zawodów, najbliższa
- trzecia z kolei, odbędzie się 30 kwietnia. W sumie
rund będzie dziewięć - kalendarz imprezy rozpisany
jest do listopada. Jest również prowadzona punktacja roczna, co pozwoli po wszystkich rundach wyłonić kierowcę roku.
Impreza oprócz sportowej rywalizacji ma wymiar
szkoleniowy. - Udział w „Kierowcy Miesiąca” przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania samochodu – kończy Raczewski. - To właśnie na wydzielonym torze, a nie na
ulicy trzeba weryfikować i jednocześnie poszerzać
swe umiejętności.
Regulamin imprezy znaleźć można na stronie organizatora: www.ak-koszalinski.pl. ■ (RB)

Koszalinianki

Nie rywalizujmy
Trudno nie zauważyć, że nasze życie bardzo przyspieszyło w ciągu ostatnich lat. Rozwój cywilizacji
przynosi wiele ułatwień, ale i trudności. Wygląda na
to, że powinniśmy umieć dbać o naszą kondycję psychiczną niemal codziennie. O naszym życiu rozmawiamy z doktor Izabelą Gębką, psychiatrą.
Czy życie jest łatwe, a świat nam przyjazny?
- Na pewno świat stał się dużo bardziej wymagający,
choć przecież natura zmienia się znacznie wolniej niż
człowiek i jego potrzeby. Wpływa na to tempo w jakim
przychodzi nam żyć. Dotyczy to także różnego rodzaju usprawniaczy życia, które bywają tak atrakcyjne,
że zakłócają dylemat „mieć czy być” na rzecz posiadania. Często prowadzi to do frustracji, bo przecież nie na
wszystko możemy sobie pozwolić, nie mówiąc o tym, że
przez to zaniedbujemy nasze wnętrze. Świat może być
przyjaznym, jeśli nauczymy się z niego korzystać, a to
oznacza żmudną naukę dobrego wyboru, spośród wielkiej ilości informacji.
Czy cierpią na tym nasze relacje i emocje?
- Myślę, że można mówić o tym, że ludzie są mocno pogubieni. Na przykład dlatego, że dociera do nich zbyt
wiele bodźców, z którymi sobie nie radzą, nie potrafią
odróżnić dobrych od złych. Ten sam problem dotyczy
zachwiania się systemu wartości, na których można się
oprzeć. To wszystko może prowadzić do czegoś, co można nazwać wtórnym analfabetyzmem emocjonalnym,
kiedy to nie potrafimy obchodzić się z naszymi emocjami, co jeszcze nie tak dawno nie sprawiało nam takich
problemów.

Czy można zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, odpowiednio wychowując nasze dzieci?
- Jednym z problemów przy budowaniu właściwej relacji z własnym dzieckiem, jest nieustanne porównywanie go do innych dzieci, a przecież mały człowiek ma
prawo do swoich potknięć i porażek. Warto wspierać go
na tej drodze, pozostawiając pewien margines swobody. Rodzice powinni być najważniejsi, choć też nie do
przesady. Na pewno ważna jest świadomość tego co
daje nam świat i umiejętność oddzielania rzeczy wartościowych od błahych.
Czy kobieta dzisiaj ma trudniej czy łatwiej?
- Jestem przeciwniczką opinii, że kobiety mają z gruntu gorzej, że wymagają specjalnego traktowania. Uważam, że powinniśmy w życiu dbać o to żeby mieć wokół
siebie dobrych partnerów, i w życiu zawodowym i prywatnym. Jeśli dba się o swój profesjonalizm, to daje to
szansę na dobre życie i kobiecie i mężczyźnie.
Zawsze ciekawiło mnie czy do Pani pracy pasuje przysłowie: kto z kim przestaje takim się staje?
- Hahahaha, sama czasem się nad tym zastanawiam.
A tak poważnie, jest wiele mechanizmów, które pozwalają na zachowanie dystansu przy pracy, a dodatkowo
zawsze możemy się odnieść do doświadczenia koleżanek i kolegów, z którymi konsultuje się trudne momenty w pracy.
Ma Pani jakieś życzenia dla Pań?
- Nie rywalizujmy, tylko współpracujmy ze sobą. Wtedy
wiele rzeczy staje się prostszymi. ■ (KG)
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Aktywny Koszalin

Pomagają
dzieciom
od 70 lat
Dzieci potrzebują oddanych im osób, odpowiednio przygotowanych profesjonalistów, którzy poświęcają się swojej pracy. Jedną z organizacji, która
skupia takie osoby, od lat jest już Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koszaliński odział tej pozarządowej organizacji działa na terenie Pomorza Środkowego, zajmuje się rozwojem i wychowywaniem najmłodszych.
Prowadzi przedszkola dla najmłodszych, placówki
wsparcia dziennego (tzw. ogniska) dla dzieci w wieku
szkolnym i zajęcia edukacyjne dla rodziców. Tworzy
także koła rodziców dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. 1 lutego swoją działalność rozpoczęła
nowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Starych Bielicach.
Towarzystwo zajmuje się także doradztwem rodzinnym, organizuje konferencje, prowadzi działalność wydawniczą, promocyjną i profilaktyczną, zatrudnia kilkadziesiąt osób - głównie pedagogów
- i tworzy nowe miejsca pracy dla pedagogów w Koszalinie i regionie.
Na terenie byłego województwa koszalińskiego
oraz powiatów: Wałcz i Sławno, codziennie opiekuje
się 650 dziećmi, w kołach zrzesza 1,3 tysiąca członków.
Głównie są to koła rodziców dzieci uczęszczających
do placówek TPD oraz koła rodziców dzieci z przewlekłymi chorobami.

Jednak te placówki to tylko część działań, jakie
prowadzi Towarzystwo. Organizuje pracę z rodzicami, szeroko rozumiane poradnictwo, szkoły dla rodziców, grupy wsparcia i warsztaty; koła specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz
z ADHD i zespołem Aspergera; ma czterech Społecznych Rzeczników Dzieci; organizuje spotkania
z Rzecznikami Praw Dziecka, sejmiki dziecięce, zajęcia integracyjne w postaci zawodów i olimpiad dziecięcych, sympozja i konferencje, fundusz socjalny dla
zdolnych dzieci, spotkania z amazonkami.
Koszaliński Oddział tworzą działacze, ludzie dobrej woli – prawnicy, lekarze, przedsiębiorcy, pedagodzy, nauczyciele, poświęcający swój czas, zdolności i możliwości dla dobra dzieci. W swoich placówkach zatrudnia 101 osób, bezpośrednio pracujących
z dzieckiem i rodziną. Administracją zajmuje się zaledwie sześcioro pracowników. Od stycznia, przy koszalińskim TPD działa – pierwsza w Polsce – Społeczna Rada Programowa TPD, zrzeszająca ludzi pragnących mieć bezpośredni wpływ na współczesny kształt
organizacji. Prezesem koszalińskiego TPD jest pedagog, doradca rodzinny, terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowawca,
Henryk Zabrocki.
Warto ofiarować TPD pieniądze lub dary rzeczowe czy przekazać 1% swojego podatku na KRS
0000304626. Zapraszamy do siedziby towarzystwa
przy ulicy Piłsudskiego 11 – 15. ■ (KG)
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Postać

Tworzenie muzyki, o ile ma się talent, nigdy nie
było tak dostępne jak dzisiaj. Odrobina sprzętu pozwala na nagrywanie własnej muzyki w domu. Jedną
z osób, korzystających z tej możliwości jest DJ i producent z Koszalina, Marcin Łukaszewicz, znany coraz
większej grupie fanów, także poza Polską, pod szyldem Das Komplex.
Wszystko zaczęło się od płyty zespołu The Cure
„Desintegration”, którą dostał od mamy, kiedy był
w czwartej klasie podstawówki. Potem było kombinowanie na pożyczonej od koleżanki gitarze, aż doszło
do zakładania kolejnych zespołów – najdłużej przetrwała Błękitna Spawarka. Marcin jest z pokolenia,
które swoją muzykę kolekcjonowało na kasetach magnetofonowych.
- To właśnie muzyka nagrywana na kasetach
ukształtowała mnie muzycznie. Ważne były też wyjazdy do siostry do Niemiec – w tamtejszych sklepach
można było znaleźć prawdziwe rarytasy. Wtedy odkryłem Sonic Youth, przeróżne odmiany techno, które powstawały na berlińskich scenach i wczesny jamajski dub.
Kaseta stała się pierwszym nośnikiem, na którym
zapisywał swoje pomysły. Nagrywał gitarę, a potem
dogrywał kolejne dźwięki, nagrywając je na inny magnetofon. Powstawały w ten sposób wielościeżkowe
nagrania o marnej jakości, ale w pełni autorskie.
Później dowiedział się, że podobne rzeczy, choć

fot. Mat. promocyjne

Bez komplexów

wiele lat wcześniej, robili producenci na Jamajce na
przełomie lat 60. i 70. Stali się oni dla Marcina najważniejszymi i pierwszymi, z jakimi się zetknął. Uważa,
że rola producentów jest dziś bardzo duża. Wobec otaczającej nas muzycznej papki, ich ingerencja dodaje
smaku i oryginalności.
Kolejną pasją naszego bohatera stało się kolekcjonowanie płyt winylowych i granie z nich na licznych
imprezach. Okazało się jednak, że cały czas myślał
o własnej muzyce. Dziewięć lat temu, razem z Emose
Uhunmwangho, powołał do życia Das Komplex. Był
to czas beztroskiego nagrywania piosenek w zaprzyjaźnionym koszalińskim studiu. Potem jego muzyczna wspólniczka wyjechała z Koszalina na studia i tak
Marcin został jednoosobowym zespołem, nie wyklucza jednak współpracy z innymi muzykami. Das
Komplex ujawnił się już światu za sprawą trzech EPek, które fachowcy umieścili w przegródce disco / house, choć zapewne każdy w utworach Marcina znajdzie coś innego. Sam autor lubi określenie: inkrustowany house. Mówi się, że mają swoją głębię i ciepło.
Powstają głównie na bazie sampli, także jego autorstwa. Dość powiedzieć, że dzięki kontaktom między
wytwórniami, utworami koszalinianina zainteresowali się już Niemcy, Japończycy, Amerykanie i Australijczycy. I na tym zapewne się nie skończy, bowiem
wielu obserwatorów sceny klubowej umieszcza obecnie koszalińskiego artystę w ścisłej czołówce rodzimych producentów.
Wszystkich zainteresowanych muzyką Das Komplex zapraszamy na stronę: www.soundcloud.com/
daskomplex ■ (KG)
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4 – 5.03 „Hity na Gitarze”, Pałac Młodzieży/CK105
12.03 Koncert Beltaine & Glendalough, CK105
13.03 Spektakl „Shirley Valentaine”, CK105
15.03 60 lat DKF
21 – 22.03 1. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej, CK105
31.03 Gala Koszalińskiej Kultury, Filharmonia Koszalińska

