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Powinnam napisać coś o miłości i Koszalinie?
Te dwa słowa kojarzą mi się jednoznacznie z jedną z największych
miłości mojego życia, a jest nią Kraksa.
Pierwszy raz ujrzałam ją w 2005 roku w koszalińskim mieszkanku
mamy mojego przyjaciela, Łukasza. Każde z nas jest już po ślubie, ja mam
dwie córki, a Łukaszowi urodzi się za chwilę drugi syn.
Ale wróćmy do Kraksy, która wtedy miała na imię Raksa i była małym, chudym, kudłatym, przestraszonym pieskiem. Mama Łukasza nie
mogła jej zatrzymać. I kiedy mi to powiedziała, to już wiedziałam, że
Raksa będzie moja.
Przyjechała do mnie dwa miesiące później. Bardzo przeżyła rozstanie ze swoją poprzednią panią. Jednak gdy już przyzwyczaiła się do mnie
– postanowiła, że już nigdy mnie nie opuści. I tak też było. Byłyśmy nierozłączne. Nagrała ze mną prawie wszystkie płyty Mikromusic, zwiedziła całą Polskę, spała prawie w każdym hotelu, poznała między innymi
Marka Niedźwiedzkiego, Piotra Kaczkowskiego, Zbigniewa Wodeckiego,
Skaldów i wielu innych wspaniałych ludzi.
Była ze mną na wielu koncertach Mikromusic, czekając na mnie
w hotelu lub garderobie. Często pozwalałam jej wejść na scenę w czasie bisów. Lubiła te momenty.
Kraksa wchodzi właśnie w 17 rok swojego życia. Nie dopuszczam do
serca myśli, że za chwilę może odejść. Dużo śpi, źle widzi, prawie nie słyszy. Ale kocha mnie tak samo jak zawsze. Z niezmienną wzajemnością.
Kraksa z Koszalina i jej Pani z Wrocławia pozdrawiają Was serdecznie. Do zobaczenia na koncercie!
Natalia Grosiak
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Polecamy kultura

fot.: J. Imiołek

Podczas tradycyjnego noworocznego
spotkania Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego z zaproszonymi najbardziej aktywnymi koszalinianami, już po raz trzynasty wręczono prestiżowe wyróżnienia –
Koszalińskie Orły.
W dziedzinie „Gospodarka”: GlobalLogic Poland za nowatorskie rozwiązania, dynamiczny rozwój oraz zaangażowanie w promowanie branży IT na lokalnym
rynku. GL to firma światowa z centralą
w Dolinie Krzemowej, w Polsce ma 5 oddziałów, w których łącznie pracuje ponad
700 inżynierów oraz menedżerów. Oddział w Koszalinie działa od dziesięciu lat
i zajmuje się tworzeniem innowacyjnych
projektów dla branży motoryzacyjnej oraz
telekomunikacyjnej. Firma poświęca rocznie ok. 2000 godzin roboczych na prace
społeczne i edukacje. Wspiera także takie
inicjatywy jak SPARKcamp czy konferencja TEDxKoszalin.
W dziedzinie „Kultura”: profesor
Bogdan Narloch. Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora
w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od
wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. W latach 1995 - 2014 roku współorganizował coroczne Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej pod
patronatem Ministra Kultury. Prowadzi
zajęcia w Akademii Sztuki w Szczecinie
oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami w Polsce i niemal całej Europie.

fot.: J. Imiołek

Noworoczne Orły
Koszalina

W dziedzinie „Edukacja”: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. To jedna z największych szkół artystycznych w Polsce. Może pochwalić się liczną grupą stypendystów m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Prezesa Rady Ministrów i innych. Jej absolwenci
studiują na kierunkach artystycznych, grają w orkiestrach oraz
teatrach muzycznych, odnoszą sukcesy w kraju i zagranicą.
W dziedzinie „Odpowiedzialność społeczna”: Pracownia
Pozarządowa za innowacyjność, entuzjazm oraz skuteczność
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Pracownia już od
18 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w Województwie Zachodniopomorskim. Jest stowarzyszeniem założonym z chęci wsparcia koszalińskich organizacji pozarządowych.
W dziedzinie „Sport”: Klub Piłki Ręcznej Gwardia Koszalin za awans do I Ligi Piłki Ręcznej oraz skuteczność w rozbudzaniu ducha rywalizacji i sportowych ambicji wśród dzieci i młodzieży. Klub założony został w 1966 roku. Przez ponad 50 lat
działalności wychował wiele pokoleń zawodników, w tym reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych.
Tegoroczne spotkanie z udziałem Filharmonii Koszalińskiej
miało skromny charakter, z powodu tragedii jaka zdarzyła się
w Koszalinie. ■ (KG)
7 stycznia, Noworoczne spotkanie Prezydenta Koszalina,
Filharmonia Koszalińska.

Polecamy kultura
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Marcowa
Filmoniada

Do wiosny zostało już całkiem mało czasu, więc
już teraz w imieniu organizatorów, czyli Centrum
Kultury 105 zapraszamy wszystkich młodych mieszkańców Koszalina z rodzicami i opiekunami na
czwarty Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej, który jak
zawsze rozpocznie się w pierwszy dzień wiosny i potrwa do 23 marca. Liczymy na frekwencję większą niż
rok temu – a było to rekordowe prawie 9 tysięcy osób!
Zapowiedzią imprezy będzie pokaz laureata 36.
„Ale Kino!” duńskiego filmu „Jestem William” w reżyserii Jonasa Elmera.
Tematem tegorocznego festiwalu będą czary
i magia, które od zawsze żyją w kinie.
Będzie to można zobaczyć w przebraniach podczas kolorowego korowodu dziecięcego, który tym
razem przejdzie nową trasą: od Ratusza ulicami
Młyńską i Piastowską. Kolejną nowością są projekcje
w kinie Alternatywa w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
Zaplanowano pokazy 18 tytułów, będą to zarówno krótkie metraże połączone w bloki filmowe jak
i projekcje długometrażowe (m. in: zostanie pokazany nominowany do Oskara w 2016 „Chłopiec i świat”,
czy nagrodzony na Berlinale w 2018 r. „Supa Modo”
oraz wzruszająca opowieść „Alicja po drugiej stronie
lustra”). Łącznie będzie można spędzić w sali kinowej
596 minut!

Oprócz pokazów filmowych zaplanowano inne
wydarzenia m.in.minirecital aktorki Julii Kamińskiej
i pokaz iluzji (oba wydarzenia w sali kina Kryterium
21.03).
W Clubie 105 odbędzie się sześć spotkań z Teatrem Kompania Marzeń, który przygotował program nawiązujący do tegorocznego tematu festiwalu.
Podczas dwóch dni Filmoniady dzieci będą mogły skorzystać z kreatywnych warsztatów wykorzystujących jako narzędzie pracy klocki. Klocków będzie prawie 10 tysięcy! (Sala Baletowa). Nie zabraknie też Castingu dziecięcych talentów pt. „Świat Magii
i czarów” we współpracy z TV MAX.
Drugi dzień zakończy widowisko „Alicja w Krainie Czarów” (sala kina).
To nie koniec atrakcji, ponieważ w sobotę 23 marca będziemy kontynuować wydarzenia razem z naszym Partnerem firmą Trefl, ale o szczegółach dowiecie się w kolejnym miesiącu. ■ (DT)
21-23 marca, IV Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej
„Filmoniada”, CK105.
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▴ „Órsynuf – portret nieznany” – wystawa
M. Kilijańczyka w Muzeum

fot.: Mat. prom. PM

Kalendarium kulturalne

▴ Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży
w Pałacu Młodzieży

▴ Wystawa „Kochamy święta”
w Pałacu Młodzieży

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 – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Do 14.02
„Órsynuf – portret nieznany”
– wystawa fotografii Mirosława Kilijańczyka. Projekt

„Órsynuf – portret nieznany” rozpoczął się w 40-lecie powstania jednego z największych
osiedli mieszkaniowych jakim
jest warszawska dzielnica Ursynów. W ramach projektu wykonano fotografie przedstawiające mieszkańców ursynowskiego blokowiska, podczas wizyt
u bohaterów nagrywano także
wywiady. Muzeum w Koszalinie, Galeria Antresola;

— Do 18.02
Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży. Zapraszamy

do Galerii Fotografii Młodych
i Galerii Hol, na doroczną wystawę fotografii młodzieży pracującej pod kierunkiem Moniki
Kalkowskiej. Pałac Młodzieży;
— Do 28.02
Wystawa „ Kochamy
święta”. Galeria Malucha

zaprasza na wystawę pod
tytułem „Kochamy święta” Najpiękniejsze obrazki świąteczne, malowane pod okiem Jolanty Lange, przypomną piękny,
ciepły, świąteczny klimat. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 25.02 do 25.03
Galeria Hol i Galeria 113 PM
zapraszają na wystawę prezentującą minione edycje festiwalu „Hity na Gitarze”.

Kto grał? Kto wygrał? Kto był
gwiazdą? Zaprezentowane zostaną wyjątkowe egzemplarze płyt winylowych z kolekcji
Z. Dubielli. Pałac Młodzieży;

— Do 28.02
Wystawa prac malarskich
uczniów Zespołu Szkół Plastycznych pt. „Plastycy w plenerze”. Wystawa zbiorowa prac

malarskich ukazujących
architekturę miejską i pejzaże
w niekonwencjonalny sposób.
Obrazy malowane farbami
akrylowymi na płótnie, wykonane są przez uczniów ZSP
im. W. Hasiora. Galeria Ratusz
II piętro, Rynek Staromiejski;
CENY BILETÓW:
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1:
osoba dorosła i dziecko) – 5 zł
(1 osoba), grupowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po zgłoszeniu), lekcja
muzealna – 50 zł, lekcja muzealna poza siedzibą muzeum
– 50 zł (plus koszty dojazdu
i delegowania pracownika).
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

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

▴ Wystawa prezentująca minione edycje

festiwalu „Hity na Gitarze” w Pałacu Młodzieży

– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— 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, ul. Piastowska 2, pn.-pt. w godz.
11-15, tel. 94 342 62 20 oraz na
godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (emeryci, renciści,
dzieci i młodzież do 26 lat). Bilety grupowe powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł –
normalny, 15 zł – ulgowy, 11 zł
– KKDR, 12 zł – grupowy.
Bilety 2D (pt.-niedz.): 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy,
13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy. Tani poniedziałek: 12 zł.
KMW: 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł. DKF Kids: 15 zł.
Szminka Movie: 10 zł.
Kino z Rodziną: 10 zł.
Kryterium Movie: 10 zł;

fot.: I. Rogowska

fot.: Archiwum prywatne
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▴ „Kraina śpiochów” w BTD

▴ Łukasz Ratajczak w Filharmonii

1 Piątek
— 9:00, 11:00
Ferie w BTD: „Kraina
śpiochów”, reż. W. Rogowski,

Duża Scena. Czy sen, jego brak
lub nadmiar, może być przyczyną zmartwienia dworu królewskiego? Może, o ile to dwór
Króla Śpiocha, którego poddani
wzorem jego wysokości sypiają
długo i smacznie. Kiedy okazuje się, że nie wszyscy mogą bez
obaw wypoczywać, władca wyrusza na ekspedycję, której celem jest ratowanie spokojnego snu. To bajka dla wszystkich.
Wzbudza emocje, elektryzuje
wpadającymi w ucho piosenkami, zaskakuje galerią oryginalnych postaci i kostiumów.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z Martą Abramowicz autorką

książki „Dzieci księży”
i „Zakonnice odchodzą po cichu” (więcej str. 17). Wstęp
wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1;
— 18:00
Wernisaż wystawy „Slow
fashion” (więcej str. 26). Tytuł

wystawy i hasło idei projektu
łączy pięć kolekcji przygotowa-

nych przez studentów zrzeszonych w Organizacji Studenckiej
„The North Fashion”, działającej przy Instytucie Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej.
Wystawa czynna do 24.02.
Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert karnawałowy.
„Operetkowo-operowy tort
przebojowy” (więcej str. 16).

J. Chrenowicz – dyrygent,
A. Lichorowicz – sopran,
Ł. Ratajczak – tenor, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: G. Verdi, G. Donizetti, G. Rossini, S. Moniuszko
G. Puccini, O. Nicolai, F. Lehar,
E. Kálmán, A. Dvořák.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday”, reż. Z. Derebec-

ki, Duża Scena. Ta najczęściej
grana w teatrach całego świata
klasyczna angielska farsa opowiada historię taksówkarza-bigamisty, który przez wiele lat
wiedzie szczęśliwe życie u boku
dwóch kobiet. Nagle jego tajemnica wychodzi na jaw, co
wywołuje lawinę komplikacji.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ KMW: „Grinch” w kinie Kryterium

▴ DKF: „Roma” w kinie Kryterium

▴ Premiera: „Kolacja dla głupca” w BTD

2 Sobota

3 Niedziela

6 Środa

— 12:00
Kino Małego Widza: „Grinch”
(zestaw małego widza popcorn i pepsi 5zł). Reż.: Yar-

— 19:00
„Karnawałowe arie, duety
i tercety” – koncert karnawa-

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

row Cheney, Scott Mosier; gat.:
Animacja; Chiny/USA 2018;
90 min. Grinch znów powraca,
by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert karnawałowy.
„Operetkowo-operowy tort
przebojowy” (więcej str. 16).

Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Związek otwarty”,

reż. Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech Rogowski, Mała Scena. Kryzys w małżeństwie bywa niekiedy zabawny. Kryzys we włoskim
małżeństwie jest po prostu komedią. Zazdrość, miłość, przywiązanie - wszystkie te uczucia
zostaną wystawione na ciężką próbę kiedy On zaproponuje zmianę ich małżeństwa
w związek otwarty, a Ona
– początkowo wrogo nastawiona – odnajdzie się w tej zmianie
nad wyraz dobrze. BTD,
pl. Teatralny 1;

łowy, Centrum Kultury Teatr
w Grudziądzu, Duża Scena.
W koncercie wystąpią niezwykle utalentowani artyści, obdarzeni wspaniałymi głosami
W programie koncertu nie zabraknie światowych hitów znanych kompozytorów oper, operetek i musicali. Wieczór wzbogaci świetna konferansjerka
okraszona sporą dawką humoru i zaskakujących sytuacji.
BTD, pl. Teatralny 1;

5 Wtorek
— 16:30
Wystawa malarstwa pani
Danuty Lebiody pt. „Blisko
natury”. Wstęp wolny.

KBP, filia nr 8, ul. Andersa;

— 18:00
DKF: „Roma”. Reż.: A. Cuarón,

135 min. „Roma” to portret
konfliktów rodzinnych i społecznej hierarchii pośród politycznego chaosu, opowiadający
historię młodych służących pochodzących z indiańskiego ludu
Misteków. Kino Kryterium;

książką „Jak zawsze” Z. Miłoszewskiego. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa;

8 Piątek
— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Zdzisław Derebecki, Duża
Scena. Pierre Brochant, wraz
z przyjaciółmi z paryskich wyższych sfer urządza raz w tygodniu swoisty, a zarazem okrutny turniej zwany „kolacją dla
głupca” – wygrywa ten, kto
przyprowadzi ze sobą największego głupca. Pierre jest przekonany o wygranej – jego „gość”
to François Pignon, wyjątkowo
nierozgarnięty księgowy z ministerstwa finansów, którego pasją jest budowanie makiet z zapałek. Niestety, tuż przed kolacją Pierre’owi wypada dysk...
i to jest dopiero początek jego
nieszczęść. A wszystko przez
pana Pignona, który pomimo najszczerszych chęci wciąga
Pierre’a w istny wir kłopotów.
BTD, pl. Teatralny 1;

ilustr.: M. Pokora

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Giełda Kolekcjonerska w Muzeum

▴ DKF Kids: „Mirai” w kinie Kryterium

▴ Wystawa „Mistrzowie Ilustracji” w KBP

9 Sobota

10 Niedziela

11 Poniedziałek

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

— 12:00
DKF Kids: „Mirai” (zestaw
klubowicza popcorn i pepsi
5 zł). Po seansie zapraszamy
na warsztaty Origami. Reż.:

—Od 11.02 do 8.03
Wystawa „Mistrzowie
Ilustracji” (więcej str. 17)

Impreza cykliczna skierowana do wszystkich zainteresowanych historią i „pamiątkami z przeszłości”. Zgłoszenia
przyjmowane są nie później niż
trzy dni przed datą spotkania,
tel. 94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum w Koszalinie, salka
edukacyjna, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Ralph Demolka w internecie”
(popcorn 2zł). Reż.: Rich Mo-

ore, Phil Johnston, 112 min. Akcja filmu „Ralph Demolka w internecie” przenosi się z salonu
gier do nieznanego i stale rozwijającego się świata internetu.
Przy czym nie ma ostatecznej
pewności, czy internet przetrwa
demolkę Ralpha... Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Zdzisław Derebecki, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Karnawałowy Klub
Samotnych Serc. Impreza

taneczna. Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

M. Hosoda, 100 min. 5-letni
Kun nie radzi sobie z zazdrością po pojawieniu się w domu
młodszej siostry. Wbrew oczekiwaniom rodziców nie darzy
małej Mirai miłością i nie
kryje swojej frustracji. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00, 19:00
„Dziwna para” – spektakl

agencyjny, Duża Scena.
Kiedy małżeństwo Feliksa
się rozpada, Oskar w trosce
o jego los proponuje mu, żeby
się do niego wprowadził.
To, co z tego wynika, to
zderzenie dwóch krańcowo
odmiennych charakterów
– zabawne, dowcipne i ciepłe.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
Koncert Yellow Horse.

Trio nawiązujące klimatem
do przepięknej dekady lat
70 - tych. Nad ich muzyką
unosi się duch hippisowskiego
rocka. Bilety: 20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

przygotowana przez
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Wstęp wolny. KBP, Galeria
Region, pl. Polonii 1;

12 Wtorek
— 9:00
„Kraina śpiochów”, reż. W. Ro-

gowski, Duża Scena. BTD;

— 18:00
DKF: „Powrót Bena”. Reż.:

P. Hedges, Obsada: J. Roberts,
L. Hedges, C. B. Vance; gat.:
Dramat, 2018,103 min. Gdy
Holly wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na
schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien
był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo
obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że
Ben jest „czysty” i będzie mogła
cieszyć się Bożym Narodzeniem
z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena
może sprowadzić kłopoty. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

▴ Mikromusic w CK105

▴ Koncert Walentynkowy w PM

13 Środa

14 Czwartek

— 9:00
„Dzieła wszystkie Szekspira...
w nieco skróconej wersji”,

—9:00
„Kraina śpiochów”,

reż. P. Krótki, Scena na zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Podboje Boya. Tadeusz Żeleński kobieciarz czy
feminista?” Jarosława
Molendy. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga;
— 16:30
Wernisaż prac malarskich
członków grupy „Paleta”.

Wystawa zbiorowa, interdyscyplinarna, przygotowana przez
grupę twórczą „Paleta”, działającą przy Uniwersytecie III
Wieku Politechniki Koszalińskiej. Na wystawie zaprezentowany będzie dorobek twórczy
członków grupy - głównie malarstwo olejne i akrylowe.
Galeria Ratusz, I piętro,
Rynek Staromiejski;
— 19:30
Koncert Mikromusic
(więcej str. 15).

Bilety: 59 i 69 zł.
Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

reż. Wojciech Rogowski, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

nad książką „Błękit”
Mai Lunde. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 12, ul. Spokojna;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Dziewczyny nie biją”
T. S. Eastona. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska;

15 Piątek
—9:00
„Kraina śpiochów”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:00
Koncert Walentynkowy,

zaprasza Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”. Wystąpi
zespół „Złoty Łan”. Wstęp wolny. Club105, ul. Zwycięstwa;
— 17:00
Koncert Walentynkowy.

Wspaniali wokaliści PM,
najmłodsi i nieco starsi,

fot.: R. Suszczak

fot.: Mat. prom. PM

fot.: K. Nadybał/Małe szare studio
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▴ Joanna Antolak-Bielak i Iwona Przybysławska
w Filharmonii

zaśpiewają najpiękniejsze piosenki o miłości. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny.
150. rocznica śmierci Berlioza
(więcej str. 16). W. Rodek – dy-

rygent, J. Antolak-Bielak – flet,
I. Przybysławska – obój, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: Piotr Moss, Ignaz
Moscheles, Hector Berlioz.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 20:00
„Kłamstwo” – spektakl agen-

cyjny, Duża Scena. Niesamowite i przenikliwe, a przy tym,
o zgrozo, zabawne studium,
właśnie... Kłamstwa. Florian
Zeller, francuski dramaturg
zdążył już przyzwyczaić swoich widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemarku, porusza się
z gracją i precyzją w zakamarkach ludzkich umysłów. BTD;
— 20:00
Koncert Power Of Trinity.

Łódzki zespół założony w 1996
roku. Muzyka grana przez
grupę to połączenie muzyki
rock, dub, reggae i elektroniki.
Bilety: 30/40 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

▴ Czerwone Gitary w Filharmonii

16 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Asteriks i Obeliks. Tajemnica
magicznego wywaru”
(po seansie zajęcia plastyczne).

Reż.: L. Clichy, A. Astier,
85 min. Po upadku z drzewa,
podczas zbiorów jemioły, druid
Panoramiks postanawia przejść
na emeryturę. Wcześniej jednak musi zadbać o bezpieczeństwo wioski i znaleźć dla siebie
godnego następcę. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
W Samo Południe. Żołnierze
z Westerplatte w Koszalinie.

Gościem Muzeum będzie Marcin Maślanka, współautor filmu „Żołnierze z Westerplatte w Koszalinie”. Jest to czwarty
film zrealizowany przez rekonstruktorów z SGRH „Gryf”
i Studia Filmowego Jart. Filmy
pasjonatów opowiadają mało
znane lub zapomniane fragmenty lokalnej historii. Heroiczna obrona Westerplatte,
to jedna z najchwalebniejszych
kart polskiego oręża. Okazuje się, że ślad tego ważnego wydarzenia prowadzi również do
Koszalina. To właśnie wester-

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ W Samo Południe: Żołnierze z Westerplatte
w Koszalinie

platczycy byli jednymi z pierwszych mieszkańców miasta i pomagali w jego odbudowie. Spędzili tu kilka tygodni w marcu
i kwietniu 1945 r. Jednym z grupy westerplattczyków, którzy
przybyli w marcu 1945 i osiedlili się na tzw. ziemiach odzyskanych był kpr. M. Pryczek. Jego
spisane wspomnienia pomogły w zbudowaniu fabuły filmu.
Wstęp wolny. Muzeum w Koszalinie, sala wystawowa Pradzieje Pomorza, ul. Młyńska;
17:00
„Związek otwarty”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech Rogowski, Mała
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Z. Derebecki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
Czerwone Gitary.

Baw się razem z nimi.
Czerwone Gitary grają i śpiewają już 50 lat. Bilety: 69-89 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert Janka Samołyka.

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

▴ Kryterium Movie: „Underdog”
w kinie Kryterium

17 Niedziela
— 17:00
„Związek otwarty”, Mała

Scena. BTD, pl. Teatralny;

— 17:00
Kryterium Movie: „Underdog”.

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Kolacja dla głupca”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

19 Wtorek
— 16:30
Koncert Walentynkowy.

Zaprasza: Rada Osiedla
„Śródmieście” w Koszalinie wraz z Zespołem Słowno-Muzycznym. Wystąpią: Zespół Słowno-Muzyczny, Zespół
Śpiewaczy „Skarpianie” i Zespół „Czarno na białym” z Pałacu Młodzieży. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Vice”. Reż.: A. McKay,

132 min. Kino Kryterium;

— 20:00
Rewia Orientalna. Zaprasza-

my na zabawę karnawałową
w Muzie. Po części artystycznej
– zabawa z DJ-em. Bilety:
35-75 zł. Teatr Variete – Muza;

fot.: Archiwum prywatne

fot.: Mat. prom.

▴ Jacek Kawalec w monodramie „Ta cisza to ja”

▴ K. Baj-Gustaw i M. Bortnowska w Filharmonii

20 Środa

22 Piątek

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

— 12:00, 19:00
„Aktorzy koszalińscy,
czyli komedia prowincjonalna”, reż. P. Ratajczak, Scena

w TP „Dialog”

– dyskusja nad książką „Inwazja. Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 12, ul. Spokojna;
—17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką „Żółwie
aż do końca” J. Greena. Wstęp
wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;

21 Czwartek
— 18:00
Szminka Movie: „Pech to nie
grzech”. Reż.: R. Zatorski,

82 min. Kino Kryterium;

— 19:00
Scena Teatralna „Ta cisza to ja”
Jana Jakuba Należytego.

Monodram w wykonaniu
Jacka Kawalca. Bilety: 25 zł
do nabycia w biurze Teatru
„Dialog” w godz. 11:00-15:00
oraz w Biurze Usług Turystycznych AVA-TOUR, Pasaż
Milenium, w godz. 9:00-17:00.
Teatr Propozycji „Dialog”,
ul. Grodzka;

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

na zapleczu. To komedia, momentami dość gorzka, zbiorowy
portret artystów, zmagających
się z frustracją, bylejakością,
obojętnością i całą machiną
teatralnych absurdów. BTD;
— 18:30
Koncert „Piątkowe Wieczory Kameralne” (więcej str. 16).

K. Baj-Gustaw – skrzypce,
V.Milka – fortepian. Program:
L. van Beethoveen, A. Dvorak.
Bilety: 10/15 zł. Filharmonia;

23 Sobota
— 10:00-12:15
Sobotnie Poranki Rodzinne.

Chcesz zostać „złotą rączką”?
Koniecznie musisz odwiedzić
Pałac Młodzieży i sprawdzić,
że to nie takie trudne. Zbigniew
Orłowski wszystko wytłumaczy, pomoże i odpowie na każde
pytanie, nie tylko dzieci – także rodziców. Dzieci w wieku od
8 do 12 lat, zapisy w sekretariacie. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

▴ KMW: „Stateczek Eliasz” w kinie Kryterium

— 12:00
Kino Małego Widza: „Stateczek Eliasz” (popcorn 2 zł).

Reż.: S. Alsvik, W. Ashurst,
73 min. Kino Kryterium;

— 18:00
Od Kofty...do Korcza.
Michał Bajor. Na repertuar

jubileuszowego zestawu złożą
się najważniejsze utwory
w muzycznym życiu wybitnego
wokalisty. Bilety: 100-120 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

— 18:00
„Seks dla opornych” – Nowy

Teatr im. Witkacego w Słupsku
– spektakl gościnny, Scena na
zapleczu. Małżeństwo z trzydziestoletnim „stażem” wyrusza do luksusowego hotelu
w podróż mającą uratować ich
związek. Uzbrojeni w podręcznik „Seks dla opornych” poszukują remedium na nudę w sypialni. BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00 i 20:00
Stand-up: Tomek Kołecki
i Wojtek Pięta. Bilety: 30 zł.

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 20:00
„Kolacja dla głupca”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ „Seks dla opornych” w BTD

▴ DKF: „Teraz albo nigdy” w kinie Kryterium

▴ „Piosenka jest dobra na wszystko” w BTD

24 Niedziela

26 Wtorek

28 Czwartek

— 12:00
„Kraina śpiochów”, Duża

— 18:00
DKF: „Złe wychowanie
Cameron Post”. Reż.: Desiree

— Otwarte Warsztaty
Teatralne – Limeryki

Scena. BTD, pl. Teatralny;

— 12:00
Kino z Rodziną: „Mia i biały
lew”. Reż.: G. de Maistre,

98 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 18:00
„Seks dla opornych” – Nowy

Teatr im. Witkacego w Słupsku
– spektakl gościnny, Scena na
zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;

25 Poniedziałek
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt: „Ośnieżone szmaragdy
słów”. W programie:

wiersze poetów KBL, promocja
(debiut) tomiku poetyckiego Piotra Kawy, możliwość zakupu tomików członków KBL
z dedykacją, słodki poczęstunek. Klub KSM „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

Akhavan; Obsada: Chloë Grace
Moretz, John Gallagher Jr.,
Sasha Lane; gat.: Dramat;
USA 2018; 90 min. Chloë Grace Moretz jako nastolatka, którą opiekunowie umieszczają
w ośrodku zajmującym się nawracaniem młodzieży. W przypadku Cameron „grzechem”
był romans z najlepszą przyjaciółką. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Rewia Francuska. Zabierze-

my Państwa w niezwykłą taneczno – muzyczną podróż, po
najpiękniejszej ulicy w Paryżu
- Avenue des Champs-Élysées.
Jako uzupełnienie tego niezwykłego wieczóru proponujemy
dwudaniową kolację lub Deskę
Francuską - przekąski na zimno. Bilety: 35-75 zł. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

Zainteresowanych prosimy
o zarejestrowanie się (telefoniczne lub osobiste) w biurze
Teatru „Dialog”, ul. Grodzka 3, tel. 94 342 52 96 i 502 529
507. Teatr Propozycji „Dialog”,
ul. Grodzka;
— 18:00
Teatralny Czwartek (bilety
15 zł). „Piosenka jest dobra
na wszystko” – reż. Piotr

Krótki, Scena na zapleczu.
Po Osieckiej, Młynarskim
i Kofcie sięgamy po czwartego z największych twórców polskiej piosenki literackiej. Jeremi
Przybora w duecie z kompozytorem Jerzym Wasowskim
stworzyli dziesiątki „perełek”,
wspartych przez wybitnych aktorów, które pojawiły się pół
wieku temu na ekranach telewizyjnych w niezapomnianym
„Kabarecie Starszych Panów”.
BTD, pl. Teatralny 1;

* 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 8. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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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
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
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
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.

Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00

SPORT I REKREACJA

Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

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

Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00-15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy, tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00-22:00

Polecamy kultura

fot.: K. Nadybał/Małe szare studio
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Koncertowa
mała muzyczka
Ich muzyka wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Sam zespół określa ją po prostu jako Mikromusic. W ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Niektórzy dziennikarze określają ich muzykę jako avant
pop lub art pop. Mikromusic ma na koncie sześć płyt
studyjnych, ale prawdziwą moc pokazują na koncertach. W ciągu całej swojej działalności wydali trzy
bardzo ciepło przyjęte albumy koncertowe. Grali na
najważniejszych polskich festiwalach, między innymi na Open'er Festival, Ladies Jazz Festival, Top Trendy, Festiwal Piosenki w Opolu. Koncertowali również
za granicą, między innymi w Japonii (Blue Note Tokyo), Niemczech, Estonii, Czechach, Białorusi, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech czy Rumunii. Zespół został
dwukrotnie nominowany do najważniejszej polskiej
nagrody muzycznej czyli Fryderyków w kategorii Alternatywna Płyta Roku. Ważnym aspektem działalności Mikromusic jest wizualna strona ich twórczości. Teledyski zespołu były wielokrotnie nominowane
i nagradzane na takich festiwalach jak: Yach Film Festival, Camerimage, Berlin Music Video Awards. Liderką zespołu jest Natalia Grosiak – wokalistka, tekściarka i kompozytorka, współpracująca z takimi tu-

zami polskiej sceny muzycznej jak Smolik, Leszek
Możdżer, Skubas, Kev Fox, Renata Przemyk, L.U.C,
Mioush. Zespół stworzył muzykę do filmów „Chemia” (reż. Bartek Prokopowicz) oraz „Konfident” (reż.
Juraj Nvota) oraz do spektaklu muzycznego „Trzy
wesołe krasnoludki” dla Teatru Muzycznego Capitol (reż. Konrad Imiela). Oglądalność teledysków Mikromusic na Youtube sięga kilkudziesięciu milionów.
Ostatnia płyta „Tak mi się nie chce” oraz wyprzedane sale koncertowe plasują zespół w gronie najbardziej
popularnych zespołów w Polsce roku 2018. Kilka lat
temu Natalia mówiła:
– Dziesięć lat – tyle czekałam na sukces zespołu
Mikromusic. Pięć, sześć lat temu – byłam na etapie, że
daję sobie jeszcze rok i odpuszczam, szukam innego zajęcia. Usilnie pragnęłam, żeby śpiewanie i muzyka było
nie tylko moją pasją, ale również zarabianiem pieniędzy, po prostu pełnowymiarowym sposobem na życie.
Do tego potrzebna była rozpoznawalność. Dzisiaj ich
utwór „Takiego chłopaka” ma na Youtube 19 mln odsłon. ■ (RC)
13 lutego, godz. 19:30, koncert Mikromusic, bilety: 69 zł – parter, 59 zł – balkon. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa.

Polecamy kultura

fot.: Mat. prom.

Na koniec
karnawału

▴ Hector Berlioz
„Operetkowo-operowy tort przebojowy” to czwarty i ostatni z cyklu tegorocznych koncertów karnawałowych w Filharmonii Koszalińskiej. Zgodnie z tytułem w programie znajdą się najpiękniejsze arie ze słynnych oper i operetek – od fragmentów
„Traviaty” Giuseppe Verdiego poprzez m.in. „Napój miłosny” Gaetana Donizettiego, „Cyganerię” Giacomo Pucciniego czy „Straszny dwór” patrona Filharmonii Koszalińskiej Stanisława Moniuszki po „Księżniczkę czardasza” Emmericha Kalmana. Orkiestrę
symfoniczną poprowadzi jej pierwszy dyrygent Jakub Chrenowicz,
a jako soliści wystąpią sopranistka Anna Lichorowicz i tenor Łukasz Ratajczak. Co ciekawe, z estrady zabrzmią utwory, które znalazły się również w programie koncertów, inaugurujących tegoroczny sezon karnawałowy. Będą wśród nich m.in. uwertura do
„Wesołych kumoszek z Windsoru” Otto Nicolai, walc „Na pięknym modrym Dunajem” Jana Straussa II i nieodzowny przy takich
okazjach „Marsz Radetzky’ego” Jana Straussa I – zaplanowany na
otwarcie karnawału, lecz na nim nie wykonany w hołdzie dziewczętom, które zginęły w pożarze escape roomu. Czwarty koncert
karnawałowy zostanie zagrany w piątek 1 lutego i powtórzony
w sobotę 2 lutego. Początek o godzinie 18:30.
9 marca przypada 150. rocznica śmierci twórcy symfonii romantycznej, czyli Hectora Berlioza. Dla jej uczczenia Symfonia
fantastyczna op. 14, będąca pierwszym wielkim (oraz najpopularniejszym) dziełem tego kompozytora, wypełni drugą część koncertu symfonicznego 15 lutego. W pierwszej znajdzie się natomiast
„Intrada”, skomponowana w 1993 roku przez Piotra Mossa, oraz

Koncert na flet i obój Ignaza Moschelesa. Z orkiestrą symfoniczną pod batutą
Wojciecha Rodaka zagrają w duecie instrumentalistki, wchodzące na co dzień
w jej skład: flecistka Iwona Antolak –
Bielak i oboistka Iwona Przybysławska.
Ostatni piątek lutego w Filharmonii
Koszalińskiej będzie należał do Ludwiga van Beethovena i Antonina Dworzaka. W ramach „Piątkowych wieczorów
kameralnych” zagra duet, złożony ze
skrzypaczki Katarzyny Baj-Gustaw i pianisty Pawła Bortnowskiego. Głównym
utworem kameralnego koncertu, który odbędzie się 22 lutego, będzie V Sonata na fortepian i skrzypce F-dur op. 24
Ludwiga van Beethovena, bardziej znana jako „Wiosenna”, choć to nie z intencji kompozytora wziął się jej podtytuł. Po
prostu ze wszystkich czterech części tej
kompozycji emanują taki spokój i pogoda, że skojarzenia z budzącą się do życia
przyrodą nasuwają się same. Uzupełnieniem wiosennego arcydzieła będzie Sonatina G-dur op. 100 na skrzypce i fortepian, którą Antonin Dworzak stworzył
z myślą o muzycznej edukacji dwojga
swoich dzieci. Jednak, jak napisał sam
kompozytor w liście do swego przyjaciela i wydawcy, choć utwór ten przeznaczony jest dla młodzieży, „nawet dorośli powinni umieć z nim rozmawiać”.
Tak więc rozmawiać będzie duet koszalińskich muzyków, doskonale znanych
tutejszym (i nie tylko) melomanom. Początek piątkowego wieczoru kameralnego jak zwykle o 18:30.
Materiał przygotowany
przez Filharmonię Koszalińską

Polecamy kultura

Zakazane historie
Marty Abramowicz
Marta Abramowicz jest dziennikarką, badaczką
społeczną i psycholożką. Od wielu lat działa na rzecz
praw człowieka. W 2016 roku wydała pierwszy reportaż pt. „Zakonnice odchodzą po cichu”, który odniósł
ogromny sukces. Książka opowiadająca o życiu polskich zakonnic, stała się bestsellerem i sprzedała się
w 50 tys. egzemplarzy. Ze względu na tematykę, książka wzbudziła sporo kontrowersji. Powstało nawet wydanie specjalne wzbogacone o rozdział „Echa”, w którym autorka opowiada o tym, co wydarzyło się po
wydaniu książki. Już w lutym, Marta Abramowicz będzie promowała w Koszalinie swoje najnowsze dzieło „Dzieci księży. Nasza wspólna tajemnica”. Podobnie jak w poprzedniej książce, tak i tym razem autorka
przełamuje tabu mówiąc głośno o zjawiskach, którymi nikt wcześniej nie odważył się zająć. Reportaż podzielony jest na dwie części. W pierwszej części autorka opowiada niezwykle poruszające historie dzieci księży, w drugiej próbuje zgłębić historię celibatu
w Kościele. Wstęp wolny.
1 lutego, godz. 17:00, spotkanie z Martą Abramowicz, współorganizowane przez wydawnictwo Krytyka Polityczna. Sala konferencyjno-kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pl. Polonii 1.

fot.: Mat. prom.

„Mistrzowie
ilustracji”

fot.: Mat. prom.

16-17

Już od 11 lutego zapraszamy serdecznie do Galerii REGION, gdzie będzie można obejrzeć nietuzinkową wystawę Wydawnictwa Dwie Siostry prezentującą prace wybitnych polskich ilustratorów. Dzieła
ośmiu wielkich twórców polskiej grafiki książkowej –
m.in. Anny Kołakowskiej, Mirosława Pokory czy Jana
Marcina Szancera – zostaną zaprezentowane w formie
efektownych wielkoformatowych wydruków. Dzięki
temu każdy zwiedzający będzie w stanie zaobserwować niepowtarzalny styl graficzny poszczególnych artystów. Reprodukcje okraszone będą humorystycznymi sylwetkami autorów.
Jeżeli ciekawi Was, który z ilustratorów miał
w szkole z plastyki zaledwie tróję albo chcecie poznać
wiele innych nieznanych faktów z życia twórców, koniecznie odwiedźcie Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Warto wspomnieć, że tytuł wystawy zaczerpnięty
został z bardzo popularnej serii książek „Mistrzowie
Ilustracji”, w której Wydawnictwo Dwie Siostry publikuje reedycje klasycznych tytułów literatury dziecięcej
zilustrowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej grafiki książkowej. Wstęp wolny.
11 lutego-8 marca, wystawa „Mistrzowie Ilustracji”
przygotowana przez Wydawnictwo Dwie Siostry,
Galeria Region, Koszalińska Biblioteka Publiczna,
pl. Polonii 1.
Materiał przygotowany
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Polecamy kultura

18-19
▾ Weronika Kordylas

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

Nieulotna
chwila

▴ Hanna Skupień

Ziemia przyspiesza, nabiera prędkości wraz z całym kosmosem, a my – chyba tylko po to, by w tym
galaktycznym biegu się nie zagubić – pędzimy od
rana do wieczora, z domu do pracy, z pracy do sklepu
i znowu do domu i tak każdego dnia coraz to szybciej.
Mijają więc sekunda po sekundzie, minuta po minucie, chwila po chwili. Jakże chciałoby się ją zachować na dłużej... Stąd chyba pielęgnujemy wspomnienia i zdjęcia sprzed lat. Znajdujemy w nich upływające
życie, miniony bezpowrotnie czas i na chwilę przenosimy się w zatrzymany w kadrze świat. Oto magia fotografii.
Oto niezwykła strona tej jakże pięknej dziedziny
sztuki, z którą obcują na co dzień również wychowankowie Pałacu Młodzieży. Koszalińska młodzież ma
na wyciągnięcie ręki świetnie wyposażoną pracownię
fotograficzną, gdzie pod okiem pani Moniki Kalkowskiej może rozwijać swe artystyczne zainteresowania.
Powiedzieć o pani Monice nauczyciel fotografii, to jakby nic nie powiedzieć. Młodzież dostrzega w swej mentorce bowiem kogoś więcej, osobę pełną pasji, która zaraża adeptów fotografii miłością do
tej sztuki. W ten sposób pracownia fotografii, a co za
tym idzie i galerie Pałacu Młodzieży zawsze tętnią życiem.

Najlepszą jednak rekomendacją instruktora są
sukcesy jego podopiecznych, ale jest ich tak wiele, że
zabrakłoby miejsca. Tylko w grudniu poprzedniego
roku wychowanka Pałacu Młodzieży, Weronika Kordylas dwukrotnie zdobyła pierwszą nagrodę w konkursach o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Były to kolejno V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie” oraz IX
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”. Aby podkreślić wagę tego sukcesu, zaznaczę jedynie, że na ten ostatni konkurs zgłoszono 25 tysięcy prac. Jednocześnie wychowawczyni dziewcząt, pani Monika Kalkowska otrzymała
list gratulacyjny za dziewięcioletnie sukcesy jej podopiecznych podczas wszystkich edycji tegoż konkursu. Gratulujemy i my!
Przywołajmy też osiągnięcia Hanny Skupień,
która w marcu zeszłego roku w Międzynarodowym
Konkursie im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej Ziemi
jednym objąć nie można uściskiem” zdobyła pierwszą nagrodę, wyprzedzając wspomnianą już Wiktorię Kordylas, która zajęła w tymże konkursie drugie miejsce. Hanna okazała się najlepsza również w V
Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Jej
portret, Jego portret, Ich portret” oraz w czerwcowym, naszym koszalińskim, Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat,
Przyroda”. Gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki
za kolejne!
Materiał przygotowany
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Aktywny Koszalin
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fot.: Mat. prom.

Z miłości
do Koszalina

Znają się od wczesnej młodości. Robili różne rzeczy w różnych miejscach, aby dziś po wielu latach, w okolicach czterdziestego roku życia,
prowadzić własne biznesy właśnie tu, nad Dzierżęcinką. Dla części z nich
powrót do Koszalina wiązał się z odwagą, bo może w większych miastach
łatwiej realizować swoje pomysły na życie. Dziś nie żałują, bo od kiedy
pamiętają to było ich miasto, na które zawsze mieli mnóstwo pomysłów.
Jeżdżąc po świecie zobaczyli jak można ułatwić i upiększyć miejskie życie. Zaczęli wysyłać pisma i maile z innowacjami do Urzędu Miasta, jeszcze przed ogłoszeniem pierwszego konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szybko się jednak przekonali, że pojedyncze głosy giną gdzieś
w przestrzeni. Założyli więc stowarzyszenie Forum Rozwoju Koszalina,
poważnego partnera do rozmowy. Swoją drogą propozycja uruchomienia Budżetu Obywatelskiego wyszła od jednego z nich (pytanie do prezydenta na łamach gazety) i dzięki temu Koszalin stał się jednym z kilku
pierwszych miast polskich, które zaczęły namawiać swoich mieszkańców,
aby zgłaszali najróżniejsze projekty do realizacji. Oczywiście członków
Forum nie trzeba było do niczego namawiać, przy każdej z dotychczasowych pięciu edycji konkursu proponowali od kilku do nawet kilkudziesięciu projektów. Mogą się pochwalić realizacją największej ilości pomysłów pochodzących od jednej organizacji. Pierwsze było Obserwatorium
Astronomiczne, potem cztery murale o historycznym Koszalinie, pole do

minigolfa, ławka Koszalin i Piknik
Park, plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i w Jamnie. Na realizację czeka między innymi zagospodarowanie Góry Chełmskiej
z singletrackami rowerowymi
oraz utworzenie stanowiska ze
zdjęciami starego Koszalina, które zostaną porównane z aktualnymi zdjęciami tych samych miejsc.
W ostatniej edycji budżetu wygrał ich projekt rewitalizacji bulwarów młyńskich, czyli obszaru
od elektrowni wodnej przy młynie
wzdłuż Dzierżęcinki.
Te wszystkie działania, mają
oczywiście wymiernie służyć
miastu, a także pokazać koszalinianom, że dosłownie każdy
z nich może wziąć udział w zmienianiu miasta na lepsze, zamiast
hejtować na różnych forach. Ważne, oprócz samych pomysłów są
pewne zabiegi formalne, jak np.
chwytliwy tytuł projektu i atrakcyjny, niezbyt długi jego opis, bo
to może mieć wymierny wpływ
na wybór mieszkańców i ostatecznie Rady Budżetu. Członkowie forum zachęcają wszystkich
chętnych do kontaktu z nimi na
facebooku: Forum Rozwoju Koszalina, którego członkami założycielami są: Adam Siepracki, Jarosław Stawiszyński, Paweł
Iwanek, Paweł Opozda, Robert
Miętkiewicz. ■ (KG)

Postać
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fot.: T. Głuszek

Uśmiechnięta
i pracowita

Niespokojny duch, z głową pełną dobrych pomysłów, bardzo wymagająca wobec siebie – potrafi nawet na siebie nakrzyczeć, inspirująca sobą i inspirująca się dokonaniami innych. Z uporem dążąca
do realizacji wytyczonych przez siebie celów. Sylwia
Langner-Głuszek, od kilku lat wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Koszalinie, stworzyła je wraz z grupą współpracowników od zera, do ponad tysiąca wolontariuszy dzisiaj. Uruchomiła mechanizm, którego, jak powiedziała szeptem, już nie
jest dziś w stanie pilnować w stu procentach. Ale przecież są od tego ludzie, po części przez nią wychowani.
Sama wychowała się w rodzinie z ośmiorgiem rodzeństwa i nauczyła się jak pomagać innym. Rodzice wpoili w nią szacunek dla siebie nawzajem i dla innych ludzi. To co robi dzisiaj, to w 70% działania społeczne, jest całkiem naturalne. Jest osobą pracowitą,
ukończyła cztery kierunki studiów i jak twierdzi, na
tym nie koniec. Każdy sukces, a ma ich już sporo na
koncie, mobilizuje ją do dalszych działań i do pozyskiwania ludzi, niezbędnych do tej pracy. Jednym

z ważniejszych jej celów jest zarażenie jak największej
ilości ludzi ideą pomagania. Jest zwolenniczką robienia wielu małych rzeczy w tym środowisku, w którym
się mieszka i żyje. To co sobie wypracujemy i jak siebie
będziemy wspierać, prędzej czy później zaprocentuje, bo pomaganie zawsze wraca. Sensem tej aktywności jest pokazanie ludziom, że robienie rzeczy dobrych
daje pozytywnego kopa i dzięki poczcie pantoflowej,
wolontariuszy jest coraz więcej. Zaczęło się wszystko od stworzenia punktu pośrednictwa pracy wolontarystycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, od 15 lat jej stałym miejscu pracy. Chciała pokazać
tym najtrudniejszym klientom MOPR-u, że robienie
rzeczy wartościowych jest możliwe dla każdego. Kolejnym krokiem było powołanie Stowarzyszenia, które stanowi dziś poważną siłę na koszalińskim rynku.
Chętnych do pomagania jest coraz więcej, ale potrzeby także rosną, więc zainteresowanych należy wyszkolić. Do współpracy chętne są także osoby tzw rozpoznawalne, jak np. Cukin, muzyk Przemysław Majewski czy lokalne media z TV Max na czele. W tej
pracy lajki nie są wynikiem klikania, tylko prawdziwej, ciężkiej pracy i prawdziwym, nie wirtualnym
spotkaniom.
– Do naszych działań nie potrzeba wielkich pieniędzy czy sponsorów, wystarczy grupa ludzi, która
zaczyna wspólnie tworzyć nowe rzeczy – uśmiecha się
Sylwia.
Centrum Wolontariatu otrzymało wiele nagród,
m.in. nominacje do tytułu Społecznika Roku, statuetkę Koszalińskie Orły, a sama wiceprezes nagrodę
od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chętnych do współpracy zapraszamy na stronę
Stowarzyszenia na facebooku: Centrum Wolontariatu Koszalin. ■ (KG)

Polecamy sport

Z początkiem lutego zaczęła się zimowa kanikuła – w Koszalinie śniegu jak na lekarstwo – co zatem robić? Jak aktywnie spędzić czas bez konieczności wyjeżdżania w góry? Naturalnym wyborem jawią się łyżwy. Lodowisko w naszym mieście działa
pełną parą. Są tacy, którzy planują wybrać się na łyżwy po raz pierwszy lub jeżdżą na nich tylko parę razy
w roku. W takich sytuacjach pojawia się pytanie: wypożyczać czy kupować sprzęt? Kiedy zaczynamy
przygodę z łyżwami, lepiej skorzystać z wypożyczalni. A jeśli spodoba się nam jazda, warto mieć już swój
sprzęt. Dziś wybór jest ogromny, a wraz z nim powstaje dylemat. Co wybrać?
Łyżwy łyżwom nierówne. Najłatwiej dopasować
sznurowane ze skórzaną cholewką czyli tzw. figurówki – takich jest też najwięcej w wypożyczalniach. Plastikowe zawsze są wyposażone w but wewnętrzny,
a oprócz sznurowadeł mogą posiadać bardziej wyszukany system zapięć. Najważniejsze by dobrze trzymał
nogę. Trzeba koniecznie sprawdzić, czy kiedy staniemy na łyżwach, płoza nie przesuwa się na boki.
Przymierzając się do zakupu warto też zwrócić
uwagę na to, czy łyżwy posiadają wymienne płozy
i czy są one wykonane ze stali nierdzewnej. Sprawdźmy też język – powinien być odpowiednio gruby
i miękki od środka, co zminimalizuje ból i puchnięcie
nóg spowodowane przez wrzynające się sznurowadła.
Trzeba też zwrócić uwagę na to, czy mierzymy właściwe dla siebie łyżwy pod względem szerokości stopy.

Jak dobrać
łyżwy
Na językach powinno znajdować się oznaczenie D –
dla łyżew wąskich lub E – dla łyżew szerokich. Łyżwy
hokejowe podobnie jak figurowe składają się z płozy,
jednak jest ona wykonana z twardszej stali. But z kolei wykonany jest przeważnie ze skóry lub z tworzywa, sznurowany, ale przede wszystkim bardzo twardy.
Zawdzięcza to między innymi zabezpieczeniom na
kostki i ścięgno Achillesa. Dzięki temu, że płozy nie są
wydłużone i nie mają ząbków zawodnicy mogą szybko i zwinnie poruszać się po lodzie. Zaawansowani
łyżwiarze mogą skusić się na łyżwy panczenowe – te
raczej nie nadają się do jazdy rekreacyjnej. Są przystosowane do typowo długich ruchów dzięki, którym zawodnicy osiągają prędkości dochodzące do 60 km/h.
Chcąc kupić łyżwy figurowe lub hokejowe, musimy liczyć się z wydatkiem około 150-300 zł. Tyle kosztuje
nowa para. Natomiast za godzinę wypożyczenia łyżew na lodowisku zapłacimy 6 zł. Decyzje co wybrać
musimy jednak podjąć sami. ■ (RB)
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Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 9.02
GKS Żukowo
– KPR Gwardia Koszalin;
— 23.02
Meble Wójcik Elbląg
– KPR Gwardia Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna kobiet

AZS Koszalin
— koszykówka
— 1.02
AZS Koszalin
– GTK Gliwice,

bilety: normalne: 15/20/30 zł
i ulgowe: 10/15/20 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 9.02
Spójnia Stargard
– AZS Koszalin;

— 2.02
Energa AZS Koszalin
– MKS Lublin,

bilety: 5/10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 9.02
KPR Kobierzyce
– Energa AZS Koszalin;
— 16.02
Energa AZS Koszalin
– Zagłębie Lubin,

bilety: 5/10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 23.02
KPR Jelenia Góra
— Energa AZS Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

Imprezy biegowe
— 6.02, godz. 19:00
Zimowe Mile Górskie 3/5.

Rejestracja do 4.02.
Dystans: 1609 m.
Start u podnóża
Góry Chełmskiej;

— 10.02, godz. 12:00
Bieg Walentynkowy.

Rejestracja do: 10.02
Dystans: 5 km.
Start: Osiedle
Jamno-Łabusz;

— 20.02, godz. 19:00
Zimowe Mile Górskie 4/5.

Rejestracja trwa do: 18.02.
Dystans: 1609 m.
Start u podnóża
Góry Chełmskiej;

Polecamy kultura
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fot.: W. Szpak/B. Orłowski

Wystawa
„Slow fashion”

▴ Na zdjęciach od lewej projekty: Renaty Barteczko, Ewy Borowińskiej, Adrianny Wichrowskiej,
Magdaleny Wiśniewskiej-Kukuły i opiekunki „North Fashion” Sary Betkier

Zapraszamy na interesującą wystawę autorstwa studentów zrzeszonych w Organizacji Studenckiej „The North Fashion”, działającej przy Instytucie
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Slow fashion
to hasło idei projektu łączącego pięć kolekcji. W dobie konsumpcjonizmu i nieustannie zmieniających się
trendów projekt jest próbą zwrócenia uwagi na sposób w jaki powstają noszone ubrania i zwrócenia uwagi na problem, co dzieje się z nimi po naszym użytkowaniu. Sklepy odzieżowe zmieniają swój asortyment
kilkakrotnie w ciągu sezonu, a producenci nie przywiązują zbytniej uwagi do jakości i długotrwałości
produktów, gdyż ich żywotność ostatecznie dotyczy
co najwyżej kilku miesięcy. Przygotowane przez „The
North Fashion” kolekcje, to odzież stworzona z myślą o ponadczasowości. Uszyte z dbałością o szczegóły
kreacje, odnoszą się do klasycznych, prostych krojów.
Sylwetki zawierają ręcznie tworzone aplikacje i niemożliwe do osiągnięcia w warunkach przemysłowych
efekty. Dodatkowym atutem kolekcji jest wykorzystanie niebanalnych materiałów, często z odzysku, dzię-

ki czemu dobrej jakości tkaniny zyskują nowe życie.
Wystawa obejmuje fotografie o tematyce modowej,
na których prezentowane są kolekcje ubrań zaprojektowane przez członków „The North Fashion”. Kreacje zaprezentowane zostały w trakcie pokazu mody
Fashion Day – III edycja w Koszalinie, podczas jubileuszu 50 - lecia Politechniki Koszalińskiej i 20-lecia
Instytutu Wzornictwa. Organizacja studencka „The
North Fashion” działa przy Instytucie Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej od pięciu lat. Jej celem jest
rozwój warsztatu projektowego oraz tworzenie wydarzeń promujących kulturę mody. Studenci – członkowie organizacji – wiążą swoją przyszłość z projektowaniem mody, tworząc autorskie projekty z zakresu ubioru i biżuterii. Ważnym doświadczeniem są
publiczne prezentacje i pokazy, które stanowią również wkład młodych ludzi w rozwój kulturalno – artystyczny miasta Koszalina i całego regionu. ■ (IM)
1-24 lutego, wystawa „Slow fashion”, wernisaż: 1 lutego, godz: 18:00, Bałtycka Galeria Sztuki CK105.

fot.: Mat. prom. Muzeum
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