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Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy nowy, 2014 rok. Czas, na który patrzymy z nadzieją, oczekiwaniem na lepsze jutro i wiarą na chwile radości. Jestem przekonany, że będzie to dla nas, mieszkańców Koszalina, rok
wyjątkowy. Wystarczy przyjrzeć się temu, co czeka nas w kulturze – a w tej sferze naszego miasta dziać się będzie naprawdę wiele.
Przede wszystkim rozpoczynamy cykl imprez związanych z inauguracją obchodów jubileuszu 750. urodzin Koszalina, które obchodzić będziemy 23 maja 2016 r. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam do udziału w nich oraz zaangażowanie się w ich organizację. To przecież wyjątkowe wydarzenie w historii naszego pięknego
miasta. Rok 2014 to także czas licznych jubileuszy. Bałtycki Teatr Dramatyczny obchodzić będzie jubileusz 60. rocznicy swojego
powstania, świętować będzie także pięć lat młodsze Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”. Czeka nas także XXV Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Domino” im. Jan Pawła II, XX Koszaliński
Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej im. Mariana Hemara, XX Festiwal Kabaretu i 5. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-Teatr”.
Warto też pamiętać o nowym scenicznym turnieju otwartym, który zawitał do naszego miasta rok temu i od razu zyskał dużą przychylność widowni – II Koszalińskich Ogólnopolskich Dniach Monodramu – Debiuty. Po raz drugi będziemy mogli również wysłuchać młodych obiecujących zespołów muzycznych, które w ramach
„Good Vibe Festiwal” prezentować będą muzykę w stylu soul,
funk, jazz czy hip-hop. Jestem pewny, że w styczniu 2015 w Koszalinie powiemy, że mijający rok kojarzy się nam przede wszystkim
z dobrą kulturą w mieście. Czego Państwu i sobie życzę.
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Jeszcze gorące

Koszalińska
Kultura 2014
fot.: Wojtek Szwey

Paweł Strojek, Dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie.
„Trendy” są namacalnym przykładem zmian,
które niesie ze sobą ten rok. Wierzę, że miesięcznik w barwach Centrum Kultury 105 będzie się
rozwijać, rzetelnie informując mieszkańców
o kulturalnym życiu miasta. Poza tym rozpoczynamy zagospodarowywanie pomieszczeń, które
opustoszały po wyprowadzce Filharmonii. Przewidujemy uruchomienie Klubu 105, który będzie
przestrzenią m.in. dla działań teatralno – muzycznych. Wciąż dbamy o rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Uruchamiamy warsztaty filmowe, które rozpoczną się już na początku
roku. W 2014 r. zapraszamy do udziału w naszych
sztandarowych festiwalach: Młodzi i Film, Hanza
Jazz Festiwal, Generacja. Koszalinianie mogą liczyć też na rozwój nowych imprez. Mam na myśli chociażby Good Vibe Festiwal. Spotkamy się
z Wami podczas imprez plenerowych, takich jak
pierwsze dni maja, czy obchody Dni Koszalina.
Będziemy oklaskiwać cenionych artystów, w planach mamy koncert Kamila Bednarka. Jesteśmy
otwarci na Państwa pomysły.

  Aktywni uczestnicy wydarzeń kulturalnych
wiedzą o stałych wydarzeniach w miejskim kalendarzu, ale w tym roku będzie ich przecież znacznie
więcej. Czego możemy spodziewać się w kulturze
2014? O tym powiedzą nam szefujący różnym
miejscom, gdzie kultura się dzieje.
Zdzisław Derebecki, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
Ten rok jest dla nas symboliczny, ponieważ
nasz miejski teatr kończy 60 lat. Mamy już za
sobą premierę spektaklu „Love forever” Michała Siegoczyńskiego, a przed nami główne obchody jubileuszu połączone z Międzynarodowym
Dniem Teatru. Pokażemy Państwu „Zemstę”
Fredry w reżyserii prorektora warszawskiej Akademii Teatralnej Tomasza Grochoczyńskiego.
Całość zakończy kabaretowo – muzyczne zdarzenie autorstwa Piotra Krótkiego prezentujące
60 lat BTD w satyrycznym skrócie. Z okazji święta pojawi się okolicznościowe wydawnictwo, pokazujące co ważnego wydarzyło się w teatrze od
ostatniego jubileuszu. Publiczność będzie mogła
oglądać wystawy, zarówno przy ulicy Modrzejewskiej jak i w Muzeum, Bibliotece i Archiwum.
Po wakacjach jak zawsze wracamy do pracy, aby
zaprezentować kolejną premierę we wrześniu
i bajkę w okolicach świąt. Na szczegóły musimy
jeszcze chwilę poczekać.

fot.: Jacek Imiołek

Łukasz Bednarek, dyrektor Hali Widowiskowo-Sportowej.
Imprezy sportowe i kulturalne na jak najwyższym poziomie - to nasz cel. Chcemy, aby Koszalin stał się centrum wydarzeń sportowych i kulturalnych w naszym województwie - deklaruje
szef hali. W najbliższym czasie przy ulicy Śniadeckich 4 zobaczymy m.in. Sylwię Grzeszczak
podczas ekskluzywnego Koncertu Walentynkowego, 8 marca wystawiona zostanie Gala Verdiego, tydzień później odbędzie się II Międzynarodowa Gala MMA, a 3 kwietnia koncert „Trzech
Tenorów”. Informacje na temat wszystkich wydarzeń odbywających się w Hali znajdują się na
stronie: www.hala.koszalin.pl

fot.: Archiwum Waldemara Miszczora

Waldemar Miszczor, klub Kawałek Podłogi.
W tym roku, podobnie jak w poprzednim będziemy Wam prezentować rzeczy ambitne, będące poza nurtem popkultury. Kontynuujemy cykl
spotkań z poezją w ramach Koszalińskiej Sceny
Literackiej, a także planujemy comiesięczne wernisaże wystaw plastycznych i fotograficznych.
Soboty pozostaną koncertowe. Prezentować będziemy najważniejsze młode zespoły jazzowe ale
również rockowe, muzykę eksperymentalną i poezję śpiewaną. Na stałe już zagościła w naszym
klubie scena stand-up’owa. W planach mamy
przynajmniej jedną tego typu imprezę miesięcznie. Powróci przegląd Łowcy Talentów, dający
uzdolnionym wykonawcom możliwość wydania
własnej płyty. Z koncertowych ciekawostek, odbędą się m.in. koncerty Cezika, zespołu Dezerter,
czy Steav’a Wilkinsona.

Jeszcze gorące

Krzysztof Głowacki – kierownik artystyczny Akademickiego Centrum Kultury Klubu
Studenckiego Kreślarnia.
Rok 2014 zapowiada się
równie atrakcyjnie jak poprzednie. Nie zabraknie oczywiście koncertów gwiazd, które królują na listach przebojów.
Poprzednio były to np. „Piersi z Bałkanicą” czy Enej z „Radio Hello”, a w lutym tego roku
zagości u nas Donatan&Cleo
znany z przeboju „My Słowianie”. Nie zabraknie także takich eventów jak kabaretowy
Turniej Łgarzy czyli amatorskie i profesjonalne zmagania
Stand-Up’owców, czy powrotu
kultowego już Rap Ringu czyli Bitwy HipHopowej na mikrofony. Z okazji Juwenaliów
szykują się nam koncerty Kultu
oraz swoistego pojedynek formacji Pokahontaz i Kaliber 44.

fot.: Archiwum Jarosława Barówa

fot.: Archiwum Krzysztofa Głowackiego
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Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszalińskiej.
Tym, co będzie najważniejsze w życiu naszej instytucji przez najbliższe miesiące, to nowa sala koncertowa
w nowym obiekcie. Z tego powodu mamy nadzieję na pozyskanie kolejnych, wiernych melomanów, także spoza Koszalina, a nawet kraju. Wpływ na to
będzie mieć (także) atrakcyjna,
jak sądzę propozycja artystyczna. W maju, z okazji dziesiątej
rocznicy wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej, zapraszamy
na specjalny koncert, w czasie
którego usłyszymy IX symfonię
Beethovena, ale także odsłonięty zostanie pomnik patrona naszej instytucji, czyli Stanisława
Moniuszki, pomnik ufundowany przez jedno z koszalińskich
środowisk. W najbliższym czasie na scenie nowej sali koncertowej pojawi się wiele wątków artystycznych związanych
z Koszalinem, a dokładnie będziemy mogli oklaskiwać wybitnych i nagradzanych artystów pochodzących z naszego
miasta. Jest wśród nich M. Diakun, B. Kołaczkowski, M. Kowalczyk czy A. Cwojdziński.

Jarosław Barów, Teatr Variete Muza.
To już piąty rok działalności Muzy na koszalińskim
rynku. Nasza marka to przede
wszystkim własne produkcje
rewiowe. Staramy się, aby co
roku wyprodukować przynajmniej jedną rewię. Tym razem
jest to Rewia Studio 54 w której
usłyszą Państwo muzykę lat 70tych, takich zespołów jak Bee
Gees, Abba, Boney M, Afric Simone, czy Donna Summer. Na
scenie będzie można zobaczyć
tancerki rewiowe, zespół wokalny oraz muzyków pod moją
batutą. U nas odbywają się najważniejsze gale w mieście, to
znaczy Bal Prezydenta i Gala
Sportu, ale również... studniówki, których z roku na rok
przybywa. W kalendarzu imprez Muzy są jak co roku imprezy charytatywne, koncerty
jazzowe, kabarety, czy imprezy
okolicznościowe jak spotkania
w ramach Młodzi i Film. Działamy niestandardowo, dostosowując się do potrzeb klientów.
Staramy się realizować nawet
najśmielsze pomysły.

fot.: Archiwum Marii Ulickiej

Maria Ulicka, Stowarzyszenie Teatr Propozycji
„Dialog”.
Nasze Stowarzyszenie kończy w tym roku
pięćdziesiąt pięć lat. Ten jubileusz będziemy akcentować w ciągu całego roku, a szczególnie –
podczas obchodów Międzynarodowego Dnia
Teatru (27 marca) oraz podczas głównych uroczystości związanych z 55-leciem (27-29 listopada). W dniach 10-12 października organizujemy
II Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu
– Debiuty „Strzała Północy 2014”. Organizujemy
też cykl imprez pn. „Czytamy Żeromskiego” poświęcony temu wybitnemu pisarzowi, który urodził się 150 lat temu (pierwsze czytanie – 20 lutego). Ponadto – jak co roku – przygotowujemy
spektakle poetyckie, spektakle teatralne, spotkania autorskie (w lutym – z wybitnym poetą Markiem Wawrzkiewiczem) i koncerty (m.in. z okazji
dziesiątej rocznicy śmierci Jacka Karczmarskiego).

fot.: Archiwum Violetty Świdroń

Violetta Świdroń, Centrala Artystyczna.
Centrala działa lokalnie i globalnie, od Koszalina przez Paryż do Jokohamy. Chce się rozwijać i integrować. Stale obecna na Facebooku,
ekoszalin.pl, w mediach społecznościowych, plus
w poczcie pantoflowej. Chcemy: więcej, więcej
i więcej; interakcji, współpracy, wzajemnej inspiracji, integracji z Koszalinem, ulicą czyli Deptakiem który nie jest Deptakiem. Nasze projekty:
zapraszać artystów malarzy, grafików, muzyków
z Koszalina i okolic. Czekamy na wykonawców
solowych, duety, teatry małych form, plastyków
i artystów wszelkich cudów, jakie można stworzyć na tym ziemskim padole! Drzwi Centrali Artystycznej są zawsze dla was otwarte! Żeby
życie smakowało, trzeba chwalić się swoją twórczością! Czekamy i zapraszamy! Znajdziecie nas
przy Modrzejewskiej 31.

Jeszcze gorące-Kalendarium kulturalne
fot.: materiały promocyjne

fot.: Archiwum muzeum
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• Szopki Krakowskie w Muzeum

• Play !T Out w Plastelinie

1 Sobota

Wydarzenia stałe
Muzeum czynne w godzinach od godz. 10 do 16
(w poniedziałki nieczynne).
Ceny biletów: normalny - 10
zł, ulgowy - 8 zł, rodzinny
(2x2) - 32 zł, zbiorowy - 5 zł,
bilet wstępu na jedną wystawę - 5 zł. W środy wstęp na
ekspozycje stałe jest bezpłatny. Wstęp na wernisaże wystaw jest bezpłatny.
Wystawy:
— Szopki krakowskie,
do 28 lutego 2014 r. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
— Polska Sztuka Współczesna – malarstwo i grafika.
do 28 lutego 2014 r. Prezentacja prac autorów tj.: T.
Dimczewski, J. Dobkowski,
S. Fijałkowski, A. Gieraga,
G. Grabowska, A. Jachtoma,
E. Kalinowska, W. Kaliński,
S. Mazuś, P. Nowak, E. Radzikowska, K.Rećko-Rapsa,
L. Rózga, A. Słowik, W. Teplicka, C. Tumielewicz, K.
Wieczorek i inni, wstęp
wolny, Galeria na Piętrze,
ul. Dworcowa;

— Bałtycka Galeria Sztuki
Wystawa pn.: „Drzeworyty
- talizmany szczęścia”, termin do 28.02. W przeszłości
modlono się do nich i obdarowywano się nimi nawzajem. Drzeworyty to rodzaj
talizmanów ochronnych
i amuletów, które mają także przynosić szczęście, pomyślność, powodzenie, bogactwo oraz dobrobyt. Wykorzystywane są także jako
ozdoba mieszkania. Drzeworyty związane są tematycznie z chińską kulturą. Tematyka drzeworytów jest różna.
Przedstawiają one wyobrażenia najróżniejszych bóstw
opiekuńczych i sceny rodzajowe, a także ilustracje ze
znanych powieści i sztuk teatralnych, ludowych oper
oraz bajek. CK105, ul. Zwycięstwa 105;

— 12:00
XIV Konkurs Muzyczny„Muzykorama”, wstęp wolny,
Klub Osiedlowy „Na Skarpie”, ul. Na Skarpie;
— 18:30
Sentido del Tango. W. Semerau-Siemianowski dyrygent,
P. Kopietz bandoneon, G. Machowska-Kopietz fortepian,
M. Szemraj gitara, M. Roma
Klatka śpiew, M. i A. Danielewscy para taneczna, Orkiestra Filharmonii, bilety: 40,
45, 50 zł, Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 19:00
Motyle są wolne.
Reż. Z. Lesień, duża scena,
bilety: 20, 25, 30, 35, 40 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Recital wokalistki z Kaukazu
Valentiny Dus. Artystka zaprezentuje piosenki własne
i utwory ludowe, wstęp wolny,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej
— 20:00
Jazgot - koncert folkowy,
góralska fantazja, bałkańska
energia, bilety: 25, 30 zł, Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Archiwum Marii Romy-Klatki

— 22:00
Koszalin będzie gościć czterech reprezentantów PLAY
!T LOUD, organizacji muzycznej wywodzącej się z Poznania, lecz działającej na
terenie całej Polski oraz Anglii i Niemiec. Propaguje niezależne i najświeższe
brzmienia muzyki klubowej
od deep house po techno. Bilety: 10 zł, Klub Plastelina,
ul. Mickiewicza;

• Maria Roma-Klatka w Filharmonii

• Calineczka w BTD

2 Niedziela

4 Wtorek

— 16:00
Między jawą a snem, tajemniczy świat Bolesława Leśmiana, spotkanie z poezją,
wstęp wolny, Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 16:00, 19:00
Okno na parlament. Reż.
Ireneusz Kaskiewicz. Gościnnie - Teatr Nowy im. Witkacego w Słupsku, duża scena.
Jest to znakomicie opowiedziana farsa. Pokazuje perypetie ministra rządu jej Królewskiej mości, zaplątanego
w miłosną przygodę z sekretarką przywódcy opozycyjnej
partii. Bilety: 20, 25, 30, 35,
40 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 18:30
Sentido del Tango. Wojciech
Semerau-Siemianowski dyrygent, Piotr Kopietz bandoneon, Gabriela Machowska-Kopietz fortepian, Mateusz
Szemraj gitara, Maria Roma
Klatka śpiew, Mira i Artur
Danielewscy para taneczna, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej, bilety: 40, 45,
50 zł, Filharmonia, ul. Piastowska;

— 9:00
Calineczka. Reż. Małgorzata
Wiercioch, duża scena, bilety: 15 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
—18:00
DKF „Grawitacja 3D”,
Reż. Alfonso Charon, obsada: Sandra Bullock, George
Clooney, gat.: dramat/Sci-Fi,
USA, 90 min. DKF, bilety:
8 zł, Kino Kryterium;
— 18:30
Spotkanie Towarzystwa
Przyjaźni Polsko - Chińskiej:
w podróż w Himalaje zabierze nas Waldemar Adamczyk, wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

Kalendarium kulturalne
fot.: Archiwum Iwony Ostrowskiej

fot.: Izabela Rogowska
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• Calineczka w BTD

• Wernisaż Iwony Ostrowskiej

5 Środa

6 Czwartek

— „Matematyka w obiektywie” - Galeria prezentuje nagrodzone i wyróżnione
prace z poprzednich edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego. Idąc za
„wektorem” czasu dostrzegamy nową „strzałkę czasu” przesunięcia ku strukturalnemu ujęciu wątku...
Wstęp wolny, Wystawa
czynna do dnia 20.03, Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 9:00
Calineczka. Reż. Małgorzata
Wiercioch, duża scena, bilety:
15 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki,
„Zimny płomień” Yukio Mishima, wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna,
filia nr 8, ul. Andersa;
— 18:00
Szósta odsłona Koszalińskiej Sceny Literackiej pod
patronatem głównym Radia Koszalin, a w niej spektakl słowno - muzyczny pt.
„Z księżycem pod ramię czyli
nocne wyprawy po wiersze”.
Gościem spotkania będzie

Jan Kuriata. W oprawie muzycznej koszalińska młodzież.
Dla gości tym razem przewidziana jest niespodzianka.
Wstęp wolny Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 18:00
„To, co możemy zobaczyć
- możemy zobaczyć” wernisaż fotografii i prac video
Pawła Kuli z udziałem autora, wstęp wolny, wystawa czynna do 15.02, Galeria
Scena, plac Polonii;
— 19:00
Spotkanie autorskie z Markiem Wawrzkiewiczem. Promocja nowego zbioru wierszy poety „15 listów” ilustrowanego obrazami Krzysztofa
Rapsy. Prowadzenie: red.
Grażyna Preder. Wiersze
czytają: Jerzy Litwin, Waldemar Miszczor. W zawartych
w zbiorze wierszach miłość
zderza się ze śmiercią, z zagadką niespełnienia, z niepokojami współczesnego człowieka i z rajem… nie zawsze
rajskim. Wstęp wolny z kartą widza. Teatr Propozycji
Dialog, ul. Grodzka;

— 17:00
Wernisaż, Galeria Antresola, do 23.02 „Głowy
w chmurach”. Wystawa prac
Iwony Ostrowskiej. Artystka jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Uprawia malarstwo olejne, zajmuje się projektowaniem graficznym folderów, plakatów, znaków
graficznych. Wstęp wolny.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;
— 19:00
Radiowy Klub Obieżyświata pod tytułem „Wyprawa
Dead Road 1953 - 2013 zakończona”. Gościem spotkania będzie Tomasz Grzywaczewski, który opowie
o niesamowitej podróży tzw.
Martwą Drogą, czyli Transpolarną Magistralą Kolejową, powstałą za czasów Stalina, wstęp wolny, Radio
Koszalin, ul. Piłsudskiego;
— 20:00
Spotkanie przy grze gruzińskiej: „Co, gdzie, kiedy”,
wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

fot.: Archiwum KBL

fot.: materiały promocyjne Tarantelli

fot.: materiały promocyjne BTD

• Motyle są Wolne w BTD

• Tarantella Underground w Kawałku Podłogi

• Krajowe Bractwo Literackie w Klubie KSM

7 Piątek

8 Sobota

10 Poniedziałek

—19:00
Motyle są wolne. Reż. Zbigniew Lesień, duża scena,
bilety: 20, 25, 30, 35, 40 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Wernisaż wystawy Tomasza
Cukina, m.in. obrazy malowane sprayem aerografem,
przykłady sztuki recyclingu,
wstęp wolny. Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 21:00
Pierwszy koncert duetu rapowo-producenckiego Popiel X Przybysz. Po koncercie impreza w klimatach
trap, twerk, post-dubstep,
rap, cloud rap i wielu, wielu
innych chorych dźwiękach,
które wpadną pod ręce Przybysza, Zaja i WeeDjeta,
bilety: 10 zł, Klub Plastelina,
ul. Mickiewicza;

— 11:00 – 14:00
Giełda kolekcjonerska.
Impreza cykliczna, odbywająca się w każdą drugą sobotę miesiąca, podczas której swoje zbiory prezentują
kolekcjonerzy indywidualni oraz członkowie stowarzyszeń skupiających miłośników historii. Zgłoszenia udziału kolekcjonerów
przyjmowane są nie później niż trzy dni przed datą
spotkania, tel. 94 343 20 11,
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;
— 20:00
Tarantella underground koncert rockowy koszalińskiego zespołu przed wydaniem pierwszej płyty, bilety:
5, 10 zł, Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie
w Koszalinie zaprasza na
Wieczorek Literacki „Karnawał, miłość i...”, wstęp
wolny, Klub KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa;

— 17-23.02
Warsztaty Filmowe. Nabór:
do 12.02, proszę się zgłaszać pisząc na adres mailowy: olga.muryn@ck105.
koszalin.pl. Liczba miejsc:
10. Cena: 50 zł (koszt posiłków). Centrum Kultury 105,
(Szczegóły na str. 20-tej);
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fot.: Archiwum Centrali

fot.: Archiwum Lecha Fabiańczyka

fot.: materiały promocyjne

10-11

• Kamerdyner w Kinie Kryterium

• Lech Fabiańczyk w Domku Kata

• Spotkanie przy grze gruzińskiej w Centrali

11 Wtorek

12 Środa

13 Czwartek

— 18:00
DKF„Kamerdyner”. Reż.: Lee
Daniels, obsada: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, gat.:
dramat / biograficzny, USA,
132 min. Bilety: 8 zł, Kino
Kryterium;
— Zima w mieście.
Zgłoszenia do 15.02. Akcja trwa 17.02-2.03. Proponujemy zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, itp.
Warunkiem uczestnictwa
w zajęciach jest zgłoszenie
chęci udziału i wypełnienie
deklaracji. Udział bezpłatny.
Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— II Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy Hity na gitarze.
Zgłoszenia do 15.02.
Organizatorzy zapraszają do
udziału w II Ogólnopolskim
Konkursie Gitarowym Hity
na gitarze, którego celem
będzie prezentacja muzyki
rozrywkowej na gitarach klasycznych (z nylonowymi strunami). Konkurs odbędzie się
w dniach 21–22.03.2014 r.
Regulamin i karta zgłoszenia
na www.pm.koszalin.pl, Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki,
„Wyspa klucz” Małgorzaty
Szejnert, wstęp wolny,
Koszalińska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul. Struga;
— 17:00
„Samarytanie - jedna z największych tajemnic historii”
- wykład rozświetlający
genezę Samarytan, wstęp
wolny, Klub ,,Bałtyk’’ KSM
,,Na Skarpie’’ ul. Spokojna;
— 18:00
Spotkanie autorskie z Lechem Fabiańczykiem. Pn.
„Słowiańska przeszłość Pomorza”, podczas którego wyświetlone zostaną filmy pt.
„Gryfici, cz. VI i VII” oraz
„Historia BTD im. Juliusza
Słowackiego”, wstęp wolny,
Domek Kata, ul. Grodzka,

— 17:00
Podróż przez dźwięki.
Zapraszamy na koncert
w wykonaniu wokalistów
„Studia Piosenki Aktorskiej
Reflektor” i „Zespołu Wokalnego Vivere” pod kierunkiem Leny Charkiewicz. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:00
Muzyczna Scena Radia Koszalin. Recital fortepianowy
Adama Kośmieja Laureata
Estrady Młodych 47 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, wstęp wolny. Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego;
— 20:00
Spotkanie przy grze gruzińskiej: „Co, gdzie, kiedy”,
wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

fot.: materiały promocyjne

fot.: Pawel Pyrz

• S. Grzeszczak w Hali Widowiskowo-Sportowej

• Gabinet w Kawałku Podłogi

14 Piątek

15 Sobota

— 14:00
Wernisaż wystawy projektów wykonanych przez studentki Instytutu Wzornictwa PK. Zaprezentowane zostaną kreacje haute couture
S. Betkier i M. Borowskiej
wykonane pod kierunkiem
dr A. Adamczak. Oprócz prezentacji projektów z pracowni
ubioru, zobaczyć będzie można projekty biżuterii J. Haracewiat wykonane pod kierunkiem dr A. Orskiej, czynna do
28.02, wstęp wolny. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki,
spotkanie dla młodzieży,
wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, filia nr 3,
ul. Młyńska;
— 18:30
G. B. Pergolesi La serva padrona (Służąca panią) - opera komiczna,
W. A. Mozart Symfonia
g-moll KV 550. Karol Borsuk
dyrygent, Małgorzata Picz sopran – Serpina, Marek Picz
bas – Uberto, Oskar Koziołek-Goetz Vespone, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej,

bilety: 40, 45, 50 zł, Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„All you need is love!!!”
Wystąpi zespół Forte: A. Dąbrowska, E. Falkiewicz,
W. Gajewska, A. Wencka,
P. Kisiel, M. Ruczyński,
M. Sobolewski i Ł. Tymiński,
wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Love forever. Reż. Michał
Siegoczyński, scena na zapleczu, bilety: 20, 25, 30 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Walentynki z zespołem
Mikromusic, bilety: 30 zł
(przedsprzedaż), 35 zł (dzień
koncertu), CK105;
—19:00
Koncert Sylwii Grzeszczak,
bilety: od 25 do 30 zł, Hala
Widowiskowo – Sportowa;
— 20:00
Walentynki w kubańskich
rytmach, impreza taneczna,
pokazy par mistrzowskich
Akademickiego Klubu Tańca
PK, bilety: 10, 15 zł, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 10:00
Karnawałowe Spotkania Artystyczne Seniorów, wstęp
wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, plac Polonii;
— 17.00
Wieczór piosenek miłosnych Zespół „Czarno na
Białym” i Małgorzata Orłowska zapraszają na koncert.
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 19:00
Koncert walentynkowy
„Dwa serca”, cena za parę:
100 zł (z kolacją), 60 zł, Teatr
Variete Muza, ul. Morska;
— 19:00
Love forever. Reż. Michał
Siegoczyński, scena na zapleczu, bilety: 20, 25, 30 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Koncert zespołu Gabinet
- rock, jazz-rock, funky
bilety: 15, 20 zł, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
Roots Melody, Siebujajtu,
Chainba, bilety: 10 zł, Klub
Plastelina, ul. Mickiewicza;
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fot.: mat. promocyjne

fot.: Izabela Rogowska
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• Love forever w BTD

• Nimfomanka w DKF-ie

16 Niedziela

17 Poniedziałek

18 Wtorek

— 19:00
Love forever. Reż. Michał
Siegoczyński, scena na zapleczu, bilety: 20, 25, 30 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Cisza jak ta - koncert znanego zespołu poezji śpiewanej
bilety: 20, 25 zł, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 17.02 - 2.03
Akcja Zima, udział bezpłatny, Klub Osiedlowy „Na
Skarpie”, ul. Na Skarpie,
(Szczegóły na str. 20-tej);
— 17.02 - 2.03
10:00 – 14:00
Zima w muzeum, Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska,
(Szczegóły na str. 20-tej);
— 17 - 21.02, 10:00

— 18:00
DKF „Nimfomanka”, reż.
Lars von Trier, 2013, Belgia,
Dania, Francja, 122 min.
Film jest inteligentną i prowokacyjną opowieścią o kobiecie, która postanowiła
podporządkować życie poszukiwaniu rozkoszy i erotycznego spełnienia. Film
z udziałem plejady gwiazd,
takich jak Charlotte Gainsbourg („Melancholia”), Shia
LaBeouf („Transformers”),
Uma Thurman („Kill Bill”)
czy Willem Dafoe („Antychryst”, „Aviator”), zawiera jedne z najodważniejszych
scen i kreacji aktorskich
w dziejach kina. Bilety: 8 zł.
Kino Kryterium;

Tajemnica Zielonego Królestwa. Reż.: Chris Wedle, gat.:
animacja/familijny, USA,
2013, 102 min.; Bilety: dzieci:
1 zł (z terenu Miasta Koszalina), dorośli: 7 zł, Kino
Kryterium (Szczegóły na

str. 20-tej);

— 17 - 21.02, 10:00 - 12:00
Warsztaty plastyczne dla
dzieci. Zgłoszenia po nr telefonu 94 347 57 21/49. Bezpłatne. Centrum Kultury 105
w Koszalinie, (Szczegóły na

str. 20-tej);

fot.: Archiwum Centrali

fot.: materiały promocyjne

fot.: Teatr im. J. Osterwy

• Złota kaczka w BTD

• Spotkanie przy grze gruzińskiej w Centrali

• Touch of Ireland w BTD

19 Środa

20 Czwartek

21 Piątek

— 9:00
Złota kaczka. Reż. A. Ozga,
gościnnie Teatr im. J.Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Tytułowa złota kaczka
jest tu zamieszkującą ruiny
starego zamczyska czarodziejką, czyhającą na śmiałków marzących o ukrytych
tam skarbach. Ukazuje się
im pod postacią pięknej
księżniczki i mami obietnicą niezmierzonych bogactw,
by ostatecznie zamieniać ich
serca w kamień. Duża scena.
Bilety dla dzieci z Koszalina mających ferie zimowe 4
zł (nie dotyczy przedszkoli),
spoza Koszalina: 15 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 10.00
Galeria Region, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mała Mi, Włóczykij,
Migotka, Paszczak i inni
w bibliotece” oraz wręczenie
nagród zwycięzcom, wystawa czynna do 12.03, wstęp
wolny. Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii;

— 11:30
Złota kaczka. Reż. Andrzej
Ozga, duża scena. Bilety: 4zł,
5 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 18:00 – 21:00
dj Twister i dj Zaju Czarny
Wtorek, wstęp: studenci
gratis, panie 5 zł, panowie
8 zł, Kreślarnia, ul. Rejtana;
— 19:00
Teatr przy stoliku. Czytamy
Żeromskiego, występują:
Bożena Kaczmarek i Jerzy
Litwin. Wstęp wolny z kartą widza, Teatr Propozycji
Dialog, ul. Grodzka;
— 19:00
Koncert z cyklu Unplugged.
Kolejny raz na scenie Radia
Koszalin wystąpi Marta Sarsa Parilla, support: Natalia
Bogusz i Sylwia Bilińska,
wstęp wolny, Radio Koszalin,
ul. Piłsudskiego;
— 20:00
Spotkanie przy grze gruzińskiej: „Co, gdzie, kiedy”,
wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

— 19:00
Touch of Ireland, wynajem sali, duża scena. Bogactwo prawdziwej irlandzkiej
muzyki i tańca. Kompilacja
utworów muzycznych i choreografii tanecznych, mocno
osadzonych w irlandzkiej tradycji. Jest jednocześnie spektaklem niezwykle rozbudowanym pod względem aranżacji muzycznych, kostiumów,
używanego instrumentarium.
bilety: 60 zł dół, 50 zł - balkon, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;

fot.: CKT Grudziądz
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fot.: Izabela Rogowska
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• Intryga w BTD

• Nie kochać w taką noc. BTD

22 Sobota

23 Niedziela

24 Poniedziałek

— 19:00
Intryga. Reż. Zdzisław Derebecki, duża scena, bilety: 20,
25, 30, 35, 40 zł. Bałtycki
Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Cotton wing - koncert zespołu
rhythm&blues z Trójmiasta,
bilety: 15, 20 zł, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

—18:00
Nie kochać w taką noc.
Reż. Zbigniew Kulwicki, gościnnie Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, duża scena, bilety: 30, 40, 50 zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;

Pinokio. Reż.: Enzo, D’Alo,
gat.: animacja/familijny,
Włochy, 2012, 75 min. Bilety:
dzieci: 1 zł (z terenu Miasta
Koszalina), dorośli: 7 zł,
Kino Kryterium,

— 24 - 28.02, 10:00

(Szczegóły na str. 20-tej);

— 24 - 28.02, 11:00 - 13:00
Warsztaty fotograficzne dla
dzieci. Wiek dziecka: 13 do
19 lat. Zgłoszenia pod nr telefonu 94 347 57 30. Wymagania: dziecko powinno
dysponować własnym sprzętem fotograficznym. Koszt:
10 zł, Centrum Kultury 105,
(Szczegóły na str. 20-tej);

— 24 - 28.02, 12:00 - 13:30
Warsztaty taneczne dla
dzieci „Zumba Kids”.Wiek
dziecka: 7 - 11 lat. Zgłoszenia
pod nr telefonu 94 347 57 30.
Koszt: 10 zł, Centrum Kultury
105 w Koszalinie,
(Szczegóły na str. 20-tej);

fot.: Archiwum CK105
fot.: materiały promocyjne

fot.: materiały promocyjne

• Stand-up Koszalin w Kawałku Podłogi

• Donatan & Cleo w Kreślarni!

• Kiedy wreszcie dorosnę w CK105

25 Wtorek

27 Czwartek

28 Piątek

— 20:00
Stand-up Koszalin prezentuje - w programie najlepsi polscy stand-up’erzy, bilety: 15,
20 zł, Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;
—18:00
„Wilk z Wall Street”.
Reż.: Martin Scorsese, obsada: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, gat.: komedia/biograficzny, USA, 180 min.
Jordan Belfort był złotym
dzieckiem świata amerykańskich finansów. Szybki
i oszałamiający sukces przyniósł mu fortunę, władzę
i poczucie bezkarności. Zrealizowana z rozmachem
i poczuciem humoru, urzekająca blichtrem, a jednak
gorzka opowieść o człowieku, który zawsze chciał więcej, a dostał to na co zasłużył.
Bilety: 8 zł, Kino Kryterium;

—9:00
Podróże Guliwera. Reż.
Zdzisław Derebecki, duża
scena, bilety dla dzieci z Koszalina mających ferie zimowe 4 zł (nie dotyczy przedszkoli), spoza Koszalina: 15
zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 17:00
Galeria Antresola. Jubileusz
sześćdziesięciolecia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Wystawa strojów ze
spektakli teatralnych czynna
do 16.03, Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska;
— 20:00
Spotkanie przy grze gruzińskiej: „Co, gdzie, kiedy”,
wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 21:00
Donatan & Cleo, bilety:
studenci 5 zł, pozostali 25 zł,
Kreślarnia, ul. Rejtana;

— 18:00
„Kiedy wreszcie dorosnę”,
Widowisko muzyczno - aktorskie oparte na standardach
jazzowych z polskimi tekstami Magdaleny Turowskiej-Rawicz w wykonaniu słuchaczy Mini Studia Poezji
i Piosenki CK105 związane
z jubileuszem pracy artystycznej reżyserki spektaklu
Ewy Turowskiej, Agnieszka
Rutkowska z zespołem No
Name. Wstęp wolny, Sala
widowiskowa Centrum
Kultury 105;
— 18:30
M. Metelska dyrygent,
N. Dondalski skrzypce, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, bilety: 40, 45, 50 zł,
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
Koncert Ciao Ciao Bambina,
Nicola Palladini, bilety: 25 zł,
35 zł. Teatr Variete Muza,
ul. Morska;
— 19:00
Love forever. Reż. Michał
Siegoczyński, scena na
zapleczu, bilety: 20, 25, 30 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
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Rezerwacje
Bałtycki Teatr Dramatyczny
ul. Modrzejewskiej 12
94 342 22 67
www.btd.koszalin.pl

Klub Studencki Kreślarnia
ul. Rejtana 17
608 615 380
www.kreslarnia.pl

Centrala Artystyczna
ul. Modrzejewskiej 31
505 046 724

Kino Kryterium
94 347 57 41/42
www.ck105.koszalin.pl

Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
94 3475701
www.ck105.koszalin.pl

Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39
94 343 20 11
www.muzeum.koszalin.pl

Filharmonia Koszalińska
ul. Piastowska 2
94 342 62 20
www.filharmoniakoszalinska.pl
Hala widowiskowo-sportowa
ul. Śniadeckich 4
94 343 61 43
www.hala.koszalin.pl
Klub Inferno
ul. Zwycięstwa 278
600 483 666
Kawałek Podłogi
ul. Piastowska 21
604 43 75 74

Radio Koszalin
ul. Piłsudskiego 41
94 347 09 00
www.radio.koszalin.pl
Teatr Propozycji Dialog
Domek Kata, ul. Grodzka 3
94 342 52 96
www.teatrdialog.koszalin.pl
Teatr Variete Muza
ul. Morska 9
607 900 117 / 94 341 04 95
www.teatr-muza.pl

AZS Koszalin
- koszykówka

Bałtyk Koszalin
- piłka nożna

Gwardia Koszalin
- piłka ręczna

— 01.02, 18:00
AZS Koszalin - Jezioro Tarnobrzeg, bilety: 35, 20 zł
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 15.02, 18:00
Polpharma Starogard Gdański - AZS Koszalin;
— 22.02, 18:00
AZS Koszalin - Kotwica Kołobrzeg, bilety: 35, 20 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 26.02, 18:30
AZS Koszalin - Stelmet Zielona Góra, bilety: 35, 20 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 01.02, 15:00
Bałtyk Koszalin - Pomorze
Potęgowo, mecz towarzyski,
wstęp wolny, Stadion
w Darłowie;
— 08.02, 13:00
Bałtyk Koszalin - Wielim
Szczecinek, mecz towarzyski, wstęp wolny, Stadion
przy ul. Andersa;
— 15.02, 13:00
Bałtyk Koszalin - Błękitni
Stargard Szczeciński, mecz
towarzyski, wstęp wolny,
Stadion przy ul. Andersa;
— 19.02, 13:00
Bałtyk Koszalin - Lech II
Poznań, mecz towarzyski,
wstęp wolny, Stadion przy
ul. Andersa;
— 22.02, 13:00
Bałtyk Koszalin - Darłovia
Darłowo, mecz towarzyski,
wstęp wolny, Stadion przy
ul. Andersa;

— 01.02, 15:00
Gwardia Koszalin - Tytani
Wejherowo, wstęp wolny, Hala
Gwardii przy ul. Fałata 34;
— 08.02, 15:00
AZS UMK Toruń – Gwardia
Koszalin;
—15.02, 15:00
Gwardia Koszalin – Energetyk Gryfino, wstęp wolny,
Hala Gwardii przy ul. Fałata 34;
—22.02, 15:00
Gwardia Koszalin – GKS
Żukowo, wstęp wolny, Hala
Gwardii przy ul. Fałata 34;

Energa AZS Koszalin
- piłka ręczna
— 02.02, 17:00
Energa AZS Koszalin - Piotrcovia Piotrków Tryb., bilety:
12, 4 zł, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Śniadeckich;
— 16.02, 17:00
Energa AZS Koszalin - Zagłębie Lubin, bilety: 12, 4 zł
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 23.02, 17:30
Energa AZS Koszalin - MKS
Selgros Lublin, bilety: 12,
4 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 26.02, 18:00
Pogoń Baltica Szczecin
- Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
- piłka nożna
— 05.02, 14:00
Gwardia Koszalin - Rasel
Dygowo, mecz towarzyski,
wstęp wolny, Stadion przy
ul. Andersa;
— 08.02, 17:00
Iskra Białogard - Gwardia
Koszalin, mecz towarzyski,
wstęp wolny, Stadion w Białogardzie;

Turniej piłkarski
- piłka nożna
— 17-21.02, 24.02-1.03
Turniej zaczyna się każdego
dnia o 8:00, 54 turniej im.
Stanisława Figasa, wstęp
bezpłatny, Hala Gwardii
przy ul. Fałata 34;

Radio Koszalin Cup
2014 - piłka nożna
—8.02, 10:00
Radio Koszalin Cup 2014.
Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków, wstęp wolny,
Hala sportowa przy II L.O.,
ul. Chełmońskiego;
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KUKS czyli
koszykówka
dla utalentowanych
Młodzi koszykarze na ten klub czekali od lat.
Wreszcie jest w Koszalinie miejsce, gdzie po ukończeniu wieku juniora mogą dalej poświęcać się
swojej pasji, a przy odrobinie szczęścia rozpocząć
karierę sportową. Drużyna powstała z inicjatywy
osób, które kochają koszykówkę. Pierwszym trenerem drużyny został znany z prowadzenia zespołów
młodzieżowych w koszalińskim Żaku - Józef Janiel.
Klub wspiera idee lokalnego patriotyzmu, występują w nim tylko i wyłącznie najzdolniejsi młodzi koszykarze z Koszalina. Wcześniej młodzi zawodnicy, gdy przestawali być juniorami, musieli
zrezygnować z rywalizacji lub grać w koszalińskiej
lidze amatorskiej.

Cieszy fakt, że w III lidze grają zawodnicy, którzy może za jakiś czas dostaną szansę na grę w innych klubach, czy też wyższych ligach. Koszaliński
Uczniowski Klub Sportowy już cieszy się dużą popularnością. Na mecze w hali Dubois przychodzi
stała grupa trzystu kibiców. W zespole grają utalentowani zawodnicy m.in. Adam Kadej, Szymon
Kiwilsza czy Damian Kropisz. Należy życzyć klubowi i ludziom zgromadzonym wokół klubu dużo
wytrwałości i wielu sukcesów.
KUKS występuje obecnie w III lidze, a po 7 rozegranych meczach zajmuje trzecie miejsce w tabeli w stawce sześciu zespołów. ■ (RB)

Ferie w Koszalinie
— 17.02 - 2.03
Zima w mieście. Proponujemy zajęcia plastyczne, teatralne,
muzyczne, techniczne, taneczne, szachowe i inne. Warunkiem
uczestnictwa w zajęciach jest
zgłoszenie chęci udziału i wypełnienie deklaracji. Udział bezpłatny. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 17.02 - 2.03, 10:00 – 14:00
Zima w muzeum, Bezpłatne zajęcia dla grup zorganizowanych,
prowadzone w czasie ferii zimowych. Spotkania oparte o następujące tematy:
– Najważniejsze wydarzenia
w dziejach Koszalina
– Sztuka dawna i rzemiosło
od baroku do secesji
– Jak żyli dawni Jamneńczycy
– Na wprost, w trzech
czwartych lub z profilu
– Czy natura może być
martwa?
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;
— 17.02 - 2.03
Akcja Zima, Około 30 dzieci
w wieku od 7 do 11 lat. Zajęcia
na zasadzie „Otwartych drzwi”,
bez wyżywienia (dzieci dostają poczęstunek - słodka bułka
i napój), udział bezpłatny, Klub
Osiedlowy „Na Skarpie”,
ul. Na Skarpie;
— 17 - 21.02, 10:00

Tajemnica Zielonego Królestwa. Reż.: Chris Wedle, gat.:
animacja/familijny, USA, 2013,

102 min.; Bilety: dzieci: 1 zł
(z terenu Miasta Koszalina),
dorośli: 7 zł, Kino Kryterium;
— 17 - 21.02, 10:00 - 12:00
Warsztaty plastyczne dla dzieci. Wiek dziecka: szkoła podstawowa i gimnazjum grupa: do
40 osób. Zgłoszenia pod nr telefonu 94 347 57 21/49. Bezpłatne.
Centrum Kultury 105 w Koszalinie - sala baletowa, hol kina
Kryterium;
— 17-23.02
Warsztaty Filmowe.
Marzy Ci się kariera Davida
Lyncha albo Martina Scorcese?
Teraz możesz iść w ich ślady
– CK 105 zaprasza do udziału
w kolejnej edycji Warsztatów
Filmowych! Szukamy licealistów
i uczniów ostatniej klasy gimnazjum, którzy przez 7 dni będą
chcieli poświęcić swój czas i zapał na nakręcenie krótkometrażowego filmu.
— 17-18.02
— 17.02, w godz. 12:00 - 18:00.
Na otwarcie projekcja filmu
o klasycznej strukturze. Po projekcji omówienie filmu mające
na celu wykazanie, z czego składa się dobrze skrojony film.
— 18.02, w godz. 8:00 - 20:00.
Prace scenariuszowe uczestnicy
zakończą spotkaniem z aktorami. Próby czytane! W ich trakcie
z aktorami zostanie omówiony
scenariusz, charakter postaci,
kostiumy itd.
— 19 - 21.02, 8:00 - 20:00,

Uczestnicy reżyserują kolejne
sceny. Mielno (restauracja Floryn oraz plaża)
— 22 - 23.02, 8:00-20:00
Montaż, postprodukcja, ewentualne dokrętki. Centrum Kultury
105. Liczba miejsc: 10. Cena: 50
zł. (koszt posiłkow). Nabór: do
12 lutego br, Proszę się zgłaszać
pisząc na adres mailowy: olga.
muryn@ck105.koszalin.pl
— 21.02–22.03
II Ogólnopolski Konkurs Gitarowy HITY NA GITARZE. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 24 - 28.02, 10:00
Pinokio. Reż.: Enzo, D’Alo, gat.:
animacja/familijny, Włochy,
2012, 75 min. Bilety: dzieci: 1 zł
(z terenu Miasta Koszalina),
dorośli: 7 zł, Kino Kryterium;
— 24 - 28.02, 11:00 - 13:00
Warsztaty fotograficzne dla
dzieci. Wiek dziecka: 13 do 19
lat, grupa : do 15 osób. Zgłoszenia
pod nr telefonu 94 347 57 30.
Wymagania: dziecko powinno
dysponować własnym sprzętem
fotograficznym.Koszt: 10 zł,
Centrum Kultury 105 w Koszalinie - Bałtycka Galeria Sztuki;
— 24 - 28.02, 12:00 - 13:30
Warsztaty taneczne dla dzieci
„Zumba Kids”.Wiek dziecka:
7 - 11 lat, grupa: do 15 osób.
Zgłoszenia pod nr telefonu 94
347 57 30. Koszt: 10 zł, Centrum Kultury 105 w Koszalinie;

fot.: Archiwum Ewy Turowskiej

Ewa uczy
śpiewać
Ulubienica młodych śpiewających dziewcząt,
właśnie obchodzi jubileusz 35-lecia pracy zawodowej. Ćwierć wieku spędziła w CK105, wcześniej znanym jako Miejski Ośrodek Kultury, który kiedyś miał siedzibę przy ulicy Orlej. Przez
pierwsze lata współtworzyła wiele imprez, przedstawień i festiwali. Pomysłodawcą wykorzystania
talentu pedagogicznego Ewy Turowskiej był nieżyjący już Krzysztof Ziembiński, który prowadził
wówczas Studio Artystyczne Poezji i Piosenki.
Dzięki jego inicjatywie nasza bohaterka rozpoczęła pracę z dziećmi w zespole Mini Studio Poezji i Piosenki
– Już parę miesięcy potem wystawiliśmy nasz
pierwszy spektakl oparty na twórczości Jana Brzechwy – wspomina pani Ewa. – Drugim z kolei
przedstawieniem było widowisko słowno - muzyczne „Ogrodowy Skrzat”. Podkłady muzyczne
do naszego musicalu nagrał Jarosław Barów i do
dzisiaj wykorzystujemy je na wielu konkursach.
Współpracując ze znanym ówcześnie w Koszalinie małżeństwem Celiną i Janem Martini przygotowaliśmy widowisko autorstwa Celiny Martini
oparte na motywach „Dziadka do orzechów”. Do
udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiłam uzdolnioną młodzież z innych zespołów naszego ośrodka. Spektakl pokazany był w Amfiteatrze podczas
obchodów Dni Koszalina – kończy Turowska.
Jej podopieczni często otrzymywali nominacje do finałów różnych Festiwali, więc bywając na
nich zwiedzili wiele miast w Polsce i za granicą.
– Wraz z Zespołem Tańca Ludowego „Mały Bałtyk”, prowadzonym przez Benię Durbacz mieliśmy okazję być na konkursach we Włoszech,
w Bułgarii i w Turcji.

W ciągu tych siedemnastu lat przewinęło się
przez zespół kilkaset osób, niektóre z nich kontynuują działalność artystyczną. Są to między
innymi: Magdalena Gajdzica, Agata Jaśkiewicz,
Lena Sokalska, Michał Gunerka, Monika Bernaś,
Beata Kawczyńska czy Daria Zawiałow. W Akademii Wychowania Muzycznego w Bydgoszczy na
Wydziale Wokalno - Aktorskim studiuje obecnie
Wiktoria Wizner.
Na zajęcia Mini Studia Poezji i Piosenki
w CK105 uczęszcza teraz trzydziestka uzdolnionych osób w wieku od ośmiu do osiemnastu lat.
Z tą grupą pani Ewa przygotowuje obecnie widowisko muzyczne „Kiedy wreszcie dorosnę” oparte na tekstach Magdaleny Turowskiej - Rawicz,
napisanych do szesnastu standardów jazzowych.
W ubiegłym roku podopieczni Ewy Turowskiej
wzięli udział w wielu konkursach wokalnych i recytatorskich, zdobywając w sumie osiemdziesiąt pięć nagród i wyróżnień. Zespół chętnie bierze udział w licznych imprezach, także charytatywnych otrzymując bardzo dużo listów uznania
i podziękowań. Gratulujemy jubilatce i życzymy
nieustającej energii oraz czasu na ukochane żeglowanie! ■ (KG)

Postać-Aktywny Koszalin

fot.: Archiwum II LO
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Pomysłowy
„Bronek”
Tę stronę gazety poświęcamy ludziom i miejscom,
które wyróżniają się niezwyczajną aktywnością na
różnych płaszczyznach. Jeśli znasz takie osoby lub
miejsca, daj nam o tym znać.

Tytułowe imię odnosi się oczywiście do II Liceum Ogólnokształcącego, w którym obecnie uczy
się 655 uczniów. Część z nich to osoby z zadatkami
na liderów, i dlatego działają w szkolnym samorządzie. Poświęcają swój czas na wymyślanie i realizowanie różnych, nie tylko stricte szkolnych projektów. Tegoroczna przewodnicząca samorządu Ewa
Chilmańska jest bardzo zadowolona ze swoich
współpracowników, którzy są nie tylko pracowici, ale także pomysłowi. Jak dotąd udało się ożywić
szkołę m.in. Międzynarodowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień, konkursem o GMO, sesją dotyczącą zdrowego żywienia i problemów żywności
na świecie i dniem fizyki na żywo, z udziałem pra-

cowników naukowych Politechniki Koszalińskiej.
Wydarzenie, z którego są najbardziej dumni
to Tydzień Charytatywny. Przez pięć dni działo się
w szkole coś ważnego, każdego dnia co innego. Pomysłodawcom zależało na tym, żeby były to działania atrakcyjne, ponieważ dochód z imprezy, który wyniósł ok 10 tysięcy złotych przekazano Hospicjum dla Dzieci oraz Hospicjum dla Dorosłych.
Pierwszego dnia odbył się Jarmark Świąteczny, następnego - loteria fantowa, dzięki uczniom pełna atrakcyjnych nagród i kiermasz ciast uczniowskich. W auli szkolnej odbył się koncert charytatywny z udziałem uczniów i nauczycieli, którzy
grali i śpiewali, a także turniej taneczny. Następnego dnia rozegrano turniej sportowy, po nim odbył
się pokaz ratownictwa medycznego. W czwartek
zlicytowano wiele przedmiotów, które były własnością nauczycieli, np. dni bez pytania ofiarowane przez
dyrektora Wiktora Kamieniarza. Tydzień zakończyła
uroczysta wigilia, na której podsumowano wszystkie
działania, a także zebrane zostały paczki przygotowane przez uczniów dla potrzebujących rodzin w Koszalinie. Oprócz przewodniczącej, brawa należą się
pozostałym członkom samorządu: Mateuszowi Wasilewskiemu, Igorowi Kołodziejkowi, Mateuszowi
Fijałkowskiemu, Pawłowi Kowalskiemu i ich opiekunce Karolinie Kamińskiej. ■ (KG)

Orkiestra
zagrała
Orły od prezydenta
Podczas tradycyjnego spotkania noworocznego zorganizowanego przez Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego po raz kolejny
wręczono prestiżowe statuetki Koszalińskich Orłów.
W dziedzinie „Kultura” statuetkę otrzymał Ryszard Ulicki, poeta, prozaik, dziennikarz, autor tekstów piosenek, wśród nich „Kolorowych jarmarków”.
W dziedzinie „Zdrowie” statuetką została uhonorowana doktor nauk medycznych Elżbieta Zinka, szefowa Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, inicjatorka wdrażania
nowych metod diagnostyki i leczenia w kardiologii.
W dziedzinie „Społeczna odpowiedzialność” statuetka trafiła
do księdza prałata Kazimierza Bednarskiego, proboszcza koszalińskiej parafii Ducha Świętego, duszpasterza, społecznika, założyciela szkoły.
W dziedzinie „Sport” statuetkę odebrał Igor Milicić, sportowiec przestrzegający zasad fair play, chorwacki koszykarz grający
w barwach AZS Koszalin, obecnie drugi trener zespołu. W dziedzinie „Edukacja” statuetkę otrzymał rektor i pracownicy Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, najmłodszej koszalińskiej uczelni, która w pierwszym roku swojej działalności przyjęła około 50 studentów, a obecnie kształci się w niej 580 słuchaczy.
W dziedzinie „Gospodarka” statuetka trafiła do Mileny Trojanowskiej, właścicielki Fabryki Flag „Linea”. Fabryka jest producentem m.in. flag i banerów.
W dziedzinie „Modernizacja Roku” statuetką został uhonorowany Szpital Wojewódzki w Koszalinie. ■ (KG)

Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, koszaliński
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma na swoim
koncie ok. 160 tys. zł, z czego
ok. 9 tys. zł pochodzi z licytacji przeprowadzonych podczas
głównego koncertu. Finalną
kwotę, jaką udało się zebrać,
poznamy na początku lutego.
Podczas 22. Finału WOŚP
zbierano datki „Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów”. Największa kwota,
którą udało się uzyskać podczas koncertu głównego przy
koszalińskim amfiteatrze to
1050 zł. Restauracja Viva Italia
zapłaciła tyle za dzień w fotelu Prezydenta Koszalina. Natomiast za 1001 zł kupiono bon na
powierzchnię reklamą w gazecie „Fakty Tygodnik Koszaliński”. Zaś za voucher na naukę
jazdy w ekstremalnych warunkach drogowych, który przekazała Straż Graniczna, zapłacono równo 1000 zł. ■ (KG)
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Wydarzyło się

Urząd Stanu
Cywilnego
podsumowuje
W 2013r. odnotowano 1791 aktów urodzeń
(w 2012r. – 1975). W minionych roku zarejestrowano 24 pary bliźniąt oraz dwukrotnie urodziły
się trojaczki.
Najpopularniejsze imiona wśród dziewczynek to Lena, Julia, Maja i Hanna, zaś chłopcy najczęściej otrzymywali imię Jakub, Filip, Michał
oraz Kacper. Do najrzadszych imion wybranych
przez rodziców należą m.in. Alena, Faustyna,
Ismena, Jaśmina, Stella, Tamara, Zoya, Antonio,
Bolesław, Gromosław, Kryspin, Szczepan, Tytus
oraz Wacław.
Na 585 sporządzonych aktów małżeństw 206
to związki konkordatowe. W koszalińskim Urzędzie zawarto 316 aktów, w tym 13 to związki z cudzoziemcami (np. z obywatelami Egiptu, Tunezji,
RPA czy Ukrainy). W 2013r. obchodziliśmy także
32 jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego, a 7 mieszkańców naszego miasta skończyło
100 lat. ■ (KG)

Kiwanis dla szkoły
w Białym Borze
Po raz kolejny koszalińskie Stowarzyszenie
Kiwanis zaangażowało się w akcję pomocy szkole w Białym Borze, gdzie młodzież uczy się w języku ukraińskim. Wspólnie z Oddziałem Związku Ukraińców w Koszalinie przekazało placówce
ponad 17 tysięcy złotych.
Podczas konferencji prasowej podpisano porozumienie pomiędzy w/w organizacjami i zaprezentowano dwa billboardy. Pierwszy promuje akcję pomocy szkole w Białym Borze z tytułu
wpłat z 1% podatku na rzecz placówki, zaś drugi
– promuje akcję pomocy Kiwanis International
Klub. W spotkaniu wzięli udział: Longina Kudelska (była Prezydent Klubu Kiwanis), Edyta Podsiadły (przyszła Prezydent Klubu Kiwanis), Andrzej Drozd (dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Białym Borze) oraz
Roman Biłas (przewodniczący Zarządu Oddziału Związku Ukraińców w Koszalinie). ■ (KG)

Medal dla
Rafała Janusa
Unikatowa
lokomotywownia
Zakończył się remont zabytkowej lokomotywowni Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej . Jest
to jedyny tego typu obiekt na Pomorzu Środkowym. Wykonano m.in. nową elewację zewnętrzną i wewnętrzną oraz izolację pionową i poziomą
zabezpieczającą przed wilgocią. Ponadto położono nową instalację elektryczną oraz wylano betonową posadzkę w hali. W ramach prac wykonano
również remont oszklenia. Warto dodać, że wyremontowany obiekt jest monitorowany i chroniony. Halę tego zabytkowego obiektu, który został zbudowany 101 lat temu, udało się odnowić
dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ok. 100 tys. zł) oraz środkom
własnym Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki (ok. 30 tys. zł). ■ (KG)

Dyrektor I LO im. St. Dubois został udekorowany w Ambasadzie Francji w Warszawie medalem Palm Akademickich, w randze Kawalera –
„za zasługi dla upowszechniania kultury francuskiej”. Podczas laudacji Ambasador Pierre Buhler
podkreślał prowadzenie przez I LO różnorodnych form nauczania języka francuskiego, w tym
specjalnych rozszerzonych kursów, co pozwala
uczniom po zdaniu egzaminów (na miejscu) uzyskiwać certyfikaty DELF i DALF, mówił również
o prowadzonej przez I LO regularnej wymianie
ze szkołami partnerskimi we Francji. Doceniona została także wieloletnia praca nad organizacją w Koszalinie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Francuskojęzycznych dla szkół licealnych.
Rafał Janus powiedział: – Wiem, że to odznaczenie, choć formalnie jest dla mnie – otrzymuję
za zasługi szkoły: nauczycieli i uczniów. Z tego co
wiem, wynika, że jest to najstarsze cywilne odznaczenie francuskie – ustanowione przez Napoleona
w roku 1806. Gratulacje! ■ (KG)

Wernisaż Beaty Orlikowskiej
w Galerii Ratusz
UL/ KR w CK105

Koszaliński Sylwester

Bieg Sylwestrowy
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