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Namaluj swoja pisankę.
Kolory i technika dowolna.

Dostarcz ją do sekretariatu CK105.
Redakcja wybierze 3 najładniejsze

i nagrodzi je podwójnym zaproszeniem
na seans Kina Małego Widza.

Powodzenia!



4Polecamy kultura

Koncert
symfoniczny
„W 5. rocznicę
katastrofy
smoleńskiej”

10 kwietnia 2010 roku wszyscy Polacy połączyli 
się w żałobie. W katastrofie prezydenckiego samo-
lotu zginęło 96 osób. W piątą rocznicę tej tragedii 
Filharmonia Koszalińska przygotowała szczególny 
koncert. Podczas wykonania requiem, orkiestrze 
towarzyszyć będą soliści: Agnieszka Tomaszewska, 
sopran i  Grzegorz Kołodziej, baryton oraz połą-
czone chóry: Canzona z CK 105 w Koszalinie i chór 
Akademii Sztuki w  Szczecinie. Koncert poprowa-
dzi koszaliński dyrygent Radosław Wilkiewicz.

Pierwszym z utworów będzie „Muzyka żałobna 
na smyczki” Witolda Lutosławskiego. Miał on upa-
miętniać rocznicę śmierci uważanego za jednego 
z największych kompozytorów XX wieku Béla Bar-
tóka. Utwór oparty jest na linii melodycznej złożonej 
z dwudziestu czterech dźwięków. W Prologu (I czę-
ści) melodia ta przechodzi przez wszystkie instru-
menty orkiestry, nakładając się sama na siebie w co-
raz gęstszych splotach. Napięcie narasta aż do mo-
mentu, w którym skrzypce (a następnie wiolonczele 
z kontrabasami) skandują dwa dźwięki: f i h. W czę-
ści II (Metamorfozy) powraca melodia z  Prologu  – 
tym razem przekształcana w  wyrafinowany spo-
sób. Jej kolejne dźwięki przetykane są obcymi nu-
tami, których liczba wzrasta stopniowo od jednej do 
siedmiu. Najwyższe nasilenie osiąga on w momen-
cie, w którym rozpoczyna się kulminacyjna część III 
(Apogeum). Z końcem Apogeum rozpiętość akordów 
zmniejsza się, a one same – redukują się do pojedyn-
czego dźwięku, otwierającego część IV (Epilog). Mu-
zyka uformowana jest podobnie jak w Prologu – tu 
jednak napięcie nie wzmaga się, lecz opada.
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Jako drugi utwór zostanie wykonane „Requ-

iem” francuskiego kompozytora Gabriela Fauré. 
Ten krótki, 35 minutowy utwór, podzielony jest na 7 
części i zawiera najpiękniejsze melodie, jakie skom-
ponował. Pierwsza część utrzymana jest w  mo-
lowej tonacji, a  jej początkowe słowa pochodzą 
z  4 Księgi Ezdrasza:  Requiem aeternam dona eis 
Domine  (Wieczny odpoczynek racz im dać Panie). 
Kolejne fragmenty kompozycji doprowadzają nas 
do centralnej część Pie Jesu. Wypełniona solową 
arią sopranową stanowi modlitwę kierowaną do 
Jezusa. W szóstej części baryton, a następnie chór, 
śpiewają tekst „Libera me ...” (Uwolnij mnie Panie, 
od wiecznej śmierci w  ten straszny dzień, gdy za-
drży niebo i  ziemia, gdy przyjdziesz sądzić świat 
ogniem). Po tym bardzo wymownym fragmen-
cie kompozycja ujmuje nas ciekawym rozwiąza-
niem wykorzystania słów liturgii pogrzebowej In 
Paradisum, wyśpiewanych z ekspresją przez solist-
kę i wzbogaconych przez dzielący się na sześć gło-
sów chór. 

Program stanowi modlitwę za zmarłych i za-
wiera chwalebne, bogate dźwiękowo i pełne wyra-
zu melodie. ■ (KG)

10 kwietnia, Koncert z  okazji 5. rocznicy kata-
strofy smoleńskiej, godz. 18:30, Filharmonia 
Koszalińska.
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Szósta „Noc
w bibliotece”

Kolejny raz mamy szansę spędzić interesu-
jąco czas na zaproszenie Koszalińskiej Bibliote-
ki Publicznej. Impreza związana jest z obchoda-
mi Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 
który przypada na 23 kwietnia, a  który po raz 
pierwszy obchodzono na świecie 20 lat temu. Po-
mysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – 
w  1926 roku wystąpił z  nim wydawca z  Walen-
cji, Vicente Clavel Andrés. Data ta wybrana zo-
stała jako symboliczna dla literatury światowej. 
W  tym dniu w  roku 1616 zmarli Miguel de Ce-
rvantes, William Szekspir i historyk peruwiański 
Inca Garcilaso de la Vega .

„Noce w  bibliotece” wpisały się na trwałe 
w koszaliński kalendarz imprez. Są organizowa-
ne od pięciu lat i cieszą się niesłabnącym zainte-
resowaniem mieszkańców. Koszalińska Bibliote-
ka Publiczna jest pierwszą biblioteką publiczną 
w Polsce, która na wzór „Nocy Muzeów” zorga-
nizowała imprezę, która ma zachęcić do czytania 
i  odwiedzania bibliotek jako miejsc ciekawych, 
otwartych, a czasem tajemniczych. Każdorazowo 
„Noc” poświęcona jest innej tematyce. Były cza-
sy PRL-u i tematyka regionalna, horrory i krymi-
nały, podróże - po prostu „pociąg do biblioteki”.

W  tym roku „Noc” przypadnie 24 kwietnia 
i planowana jest w godzinach od 18:00 do 23:00. 
To prawdziwe święto biblioteki i  czytelników. 
Koszalińscy bibliotekarze zapraszają na kilkugo-
dzinna wędrówkę po bibliotece pod hasłem „Co 
nam zostało z tych lat” i, jak można się domyślić, 
tegoroczna „Noc” poświęcona będzie kulturze, 
sztuce, modzie, nauce, obyczajowości lat między-
wojennych. Udostępnione zostaną wszelkie za-
kamarki i  miejsca na co dzień niedostępne dla 
czytelników. Wspólnie będzie można wędrować 
przez dwudziestolecie w  rytmach jazzu i  swin-
gu, w  klimacie „Wielkiego Gatsby’ego”, w  oto-

czeniu wielkiej literatury i  wspaniałych, nieza-
pomnianych filmów tamtych lat. „Gwiazdą” im-
prezy będzie Sławomir Koper, autor poczytnych 
książek o 20 – leciu („Gwiazdy Drugiej Rzeczpo-
spolitej”, „Afery i skandale Drugiej Rzeczpospo-
litej”, „Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczpospo-
litej”). Nie zabraknie także wspomnień o przed-
wojennym Koszalinie oraz budzących nostalgię 
rodzinnych fotografii czytelników z okresu mię-
dzywojennego. Ten, kto weźmie udział w impre-
zie, dowie się, ile lat ma Plastuś, dlaczego wspo-
minamy Tutanchamona i jak to było z rekordem 
Lindberga, jakie odkrycie uznawane jest za naj-
ważniejsze w XX wieku i kim była jedyna kobieta, 
która spoczęła w paryskim Panteonie.

Propozycje biblioteki skierowane są do 
wszystkich – małych i dużych czytelników. Każ-
dy znajdzie coś interesującego dla siebie. Orga-
nizatorzy zapewniają rozrywkę, wiele atrakcji 
i  wspaniałą atmosferę w  bibliotece, która nigdy 
nie jest nudnym miejscem. ■ (KG)

24 kwietnia, Noc w  bibliotece, godz. 18:00 – 
23:00, Koszalińska Biblioteka Publiczna.



6Polecamy kultura

Wystawa
Paula Dahlena

Artysta urodził się 12 stycznia 1881 roku w Karls-
ruhe. Uczęszczał najpierw do gimnazjum w Wiesba-
den, a później do tamtejszej szkoły rzemiosła arty-
stycznego. Naukę kontynuował w  Akademii Sztuk 
Pięknych w  Karlsruhe. Był początkowo uczniem 
w  klasie rysunków profesora Ludwiga Schmidta-
-Reuttego, a następnie studiował w klasie mistrzow-
skiej u  Wilhelma Trübnera. Z  rodzinnymi strona-
mi, miastem i rzeką Wisper, z regionem Środkowej 
Nadrenii związany był przez większą część swoje-
go życia. Miasto Lorch i okolice Renu stały się więc 
częstym motywem jego dzieł. W sposobie uprawia-
nia malarstwa pozostawał bez wątpienia pod wpły-
wem swojego mistrza, który stylistycznie przynale-
ży realizmowi, naturalizmowi, a w późnych dziełach 
impresjonizmowi.

W 1907 roku Dahlen wyjechał do Włoch. Póź-
niej podróżował także do Górnej Bawarii i  Nie-
miec północnych, do Francji i na Bałkany. W latach 
1904-1919 odbywał podróże na Pomorze, kilkakrot-
nie przebywał w Mielnie, gdzie zajmował się malar-
stwem plenerowym. Jego ulubionym motywem było 
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jezioro Jamno i  okolice, malował także plażę, mo-
rze, zwierzęta. Jak dalece można mówić o  bogac-
twie tematów jego malarstwa świadczyć może fakt, 
iż w wielu obrazach zobaczymy także martwą natu-
rę, akt, portret. Jego twórczość to różnorodność te-
matów, ale i środków artystycznego wyrazu, od fa-
scynacji impresjonizmem po eksperymenty z  geo-
metryzacją i  syntezą. W  czasie I  wojny światowej 
został powołany jako malarz wojskowy do Rumunii. 
Z  wielkim upodobaniem malował tamtejszy kra-
jobraz i  mieszkańców. Po powrocie do Wiesbaden 
poza malarstwem pejzażowym zajmował się także 
martwą naturą. Pod wpływem Trubnera przywią-
zywał szczególną wagę do przedstawiania różnych 
materii. Jego obrazy z  doliny Renu przyniosły mu 
w  środowiskach artystycznych określenie „malarz 
Renu”. Twórca był też znany z drzeworytów i litogra-
fii. Paul Dahlen zmarł 2 lutego 1954 roku w Wiesba-
den w wieku 73 lat.

Obrazy związane z plenerami w Mielnie, poka-
zane wśród innych dzieł artysty na niniejszej wy-
stawie, pochodzą ze zbioru prac Paula Dahlena, 
powstałych w  latach 1904-1919, ofiarowanych po-
morskiej rodzinie von Schmeling z  Mielna w  do-
wód przyjaźni. Właścicielem kolekcji był Max von 
Schmeling (1874-1949) prawnik, kawaler zakonu jo-
annitów, a  następnie jego bratanica Anna Maria 
von Schmeling, żona Hansa Joachima von Hake. 
W  latach dziewięćdziesiątych obrazy trafiły do 
zbiorów Witolda Hake. W roku 2004 kolekcję za-
kupiło Muzeum koszalińskie. ■ (KG)

1 kwietnia, wernisaż godz. 14:00, Paul Dahlen 
(1881-1954) malarstwo, rysunek, grafika. Wystawa 
ze zbiorów Georga Breitwiesera z Lorch (Niemcy) 
i Muzeum w Koszalinie. Czynna do 15.05.
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Centrum Kultury 105 rozpoczyna nowy cykl 
koncertów o podwyższonej do 105% mocy. Koncer-
ty nie będą biletowane, będą na nich zbierane pienią-
dze, które zostaną przekazane koszalińskiemu Ho-
spicjum im. św. M. Kolbego.

Zaplanowane są już imprezy w  kwietniu, maju 
i  czerwcu. Na pierwszej miłośnicy dźwięków nieba-
nalnych i wykraczających poza znaną stylistykę będą 
mogli obejrzeć i  usłyszeć płocką formację Lao Che. 
Swój debiutancki album, zatytułowany „Gusła”, ze-
spół wydał w styczniu 2002 roku. Druga płyta „Po-
wstanie Warszawskie” z 2005 roku przyniosła grupie 
zasłużoną popularność. Trzecia płyta zespołu, zatytu-
łowana „Gospel”, ukazała się w roku 2008. Album ten 
pokrył się platyną, za sprzedaż ponad 30 tys. egzem-
plarzy, a piosenki pochodzące z niego uzyskały wy-
sokie notowania na liście Radiowej Trójki („Hydro-
piekłowstąpienie”, „Czarne kowboje”). Aktywność 
wydawniczą uzupełniają kolejne dwa krążki: „Sound-
track” i „Dzieciom”. Lao Che to grupa wymykająca się 
definicjom, lubiąca eksperymentować, a „Spięty” jest 
autorem jednych z najbardziej niekonwencjonalnych 
tekstów w polskim rocku. ■ (KG)

22 kwietnia, Lao Che, godz. 20:00, Club 105. Kon-
cert w  ramach sceny „105% Mocy”. Wstęp: datek 
na rzecz hospicjum w Koszalinie. Początek zbiór-
ki: godz. 19.00, przed wejściem do Clubu105. Licz-
ba miejsc ograniczona do 200 osób.

Celem imprezy jest wyszukiwanie i  promo-
cja uzdolnionych osób z Koszalina i regionu. Cho-
dzi o  talenty: muzyczne, teatralne, plastyczne i  ta-
neczne. Najzdolniejsze osoby wyłonione w ramach 
projektu zostaną wyposażone w tzw. „pakiet starto-
wy”, zawierający profesjonalnie przygotowane port-
folio - sesję zdjęciową, rejestrację dźwiękową lub 
filmową. Wybrane osoby zostaną otoczone opie-
ką Stowarzyszenia Rozwoju Talentów Akademia+ 
w celu ich dalszego rozwoju. W planach jest orga-
nizacja warsztatów, profesjonalne konsultacje, po-
moc w kreowaniu wizerunku, opieka impresaryjna. 
Wybór najbardziej uzdolnionych nastąpi podczas 
przesłuchań w  klubie Kawałek Podłogi. Terminy: 
16 kwietnia i  16 maja o  godz. 19.00. Zainteresowa-
ni powinni wypełnić kartę zgłoszeniową, dostępną 
w  klubie Kawałek Podłogi i  na profilach FB klubu 
oraz stowarzyszenia Akademia+. Słuchać i wybierać 
będą przedstawiciele mediów, muzycy i dziennika-
rze. W dwóch poprzednich imprezach brało udział 
kilkudziesięciu wykonawców.

Laureaci: I edycja - Klaudia Wieczorek i Karolina 
Lloyd - główna nagroda - wydanie singla promocyj-
nego, II edycja - Filip Karaś i Jakub Kotwica - nagro-
da pieniężna prezydenta Koszalina. ■ (KG)

16 kwietnia, „Łowcy Talentów”, godz. 19:00, klub 
Kawałek Podłogi.

105% Mocy Lao Che

Łowcy
Talentów III
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KęKę

MA to szamańska podróż piątki przyjaciół, 
których losy złączyły się ze sobą, by wspólnie emi-
tować rytmy rodem z kosmosu. Gatunki, do któ-
rych MA często nawiązuje, to: electro, soul, rdzen-
na muzyka indiańska, muzyka psychodeliczna, 
funk, rap i  techno. Zespół istnieje zaledwie od 
roku, lecz składa się z doświadczonych muzyków 
znanych wcześniej z  formacji, takich jak: Big Fat 
Mama, Moonlight, Arka Noego i Dikanda. Jeszcze 
tej wiosny na sklepowe półki trafić ma debiutanc-
ki krążek zespołu, który z  pewnością okaże się 
drapieżnym, psychodelicznym krzykiem.

Tak członkowie zespołu podsumowują minio-
ne dwanaście miesięcy: - Przez cały ten czas szuka-
liśmy ducha naszej muzyki. Szukaliśmy go bardzo 
starannie. Nadal jest to początek naszej drogi, lecz 
mamy silne przekonanie, że wyrzeczeniami i pra-
cą zbliżyliśmy się do tego ducha, że zyskaliśmy jego 
przychylność. ■ (RC)

10 kwietnia, Koncert Ma, godz. 20:00, Club105, 
bilety w przedsprzedaży (do 4 kwietnia) – 20 zł, 
od 4 kwietnia – 23 zł.

Reprezentant Radomia. Jeden z najbardziej lu-
bianych, cenionych raperów na polskiej scenie un-
dergroundowej. Z  numerów, które dotąd nagrał, 
można by było przygotować co najmniej trzy dłu-
gogrające albumy. Jest współtwórcą (wraz z  Kot-
zim) projektów: KoKę i  Boa's. W  2007 ukazała 
się epka KoKę „Weź nas podrób”, a na przełomie 
2008/2009 Boa's „Boa'style”. Poza tym duet Boa's 
udzielił się na projekcie Yochimu „Pierwsze cięcie” 
oraz na składance P1Sounds „Czas ruszać w  Pol-
skę”. Na przestrzeni ostatnich lat podkłady mu-
zyczne udostępniali mu m.in: Lucky Loop, Tytuz, 
Wola, Kotzi, Tymek, Słowo, BobAir i wielu innych. 
KęKę był również wyróżniony w drugiej edycji ak-
cji portalu Popkiller „Młode wilki”. W  2013 roku 
ukazał się, wyróżniony złotą płytą, debiutancki al-
bum solowy rapera zatytułowany „Takie rzeczy”. 
20 marca ukazało się nowe wydawnictwo zatytu-
łowane „Nowe Rzeczy”, a 27 marca rozpoczęła się 
trasa koncertowa promująca tę płytę. ■ (RC)

19 kwietnia, koncert Kękę, godz. 19:00 Club105, 
bilety w przedsprzedaży (do 13 kwietnia) - 30 zł, 
od 13 kwietnia – 35 zł.

MA w CK
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Oniegin w HD 

„Eugeniusz Oniegin” – to filmowy zapis mu-
zycznej opowieści przygotowanej przez jednego 
z  najwybitniejszych rosyjskich dyrygentów, Vale-
rego Gergieva. „To zdarza się po raz pierwszy w hi-
storii Metropolitan Opera i  rzadko się w  ogóle zda-
rza w jakimkolwiek teatrze na świecie, by dwie głów-
ne role śpiewało dwóch Polaków”– mówił Mariusz 
Kwiecień, który wykonuje w nowojorskim „Oniegi-
nie” Piotra Czajkowskiego tytułową partię. Mariusz 
Kwiecień oraz Piotr Beczała zagrali obok rosyjskiej 
diwy, gwiazdy opery – Anny Netrebko. Nowojorska 
publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawa-
mi. Premiera „Oniegina” odbyła się 23 września 2013 
roku. Muzyczne arcydzieło jest adaptacją arcydzie-
ła literackiego: opisanych przez Aleksandra Puszki-
na dziejów młodzieńczego zauroczenia, które przy-
niosło tragiczne skutki zanim jeszcze zdążyło prze-
rodzić się w prawdziwy romans. ■ (KG)

25 kwietnia, Opera Piotra Czajkowskiego - Eu-
geniusz Oniegin, godz. 18:00, kino Kryterium, 
czas trwania; 4h 05 (w tym dwie przerwy), bilety: 
30/35 zł. Dyrygent: V. Gergiev, reż. D. Warner, ob-
sada: M. Kwiecień (Eugeniusz Onegin), A. Netreb-
ko (Tatiana), O. Volkova (Olga), P. Beczała (Leń-
ski), A. Tanovitski (Gremin).

Śmiech to zdrowie, o  czym świadczą wyni-
ki badań. Minuta śmiechu przedłuża nasze życie 
o  około 10 minut! 60 sekund śmiechu daje nam 
tyle, co 45 minut relaksu. Pozwala też spalić oko-
ło 12 kalorii, a jest o niebo przyjemniejsze od mę-
czących ćwiczeń na siłowni. Od śmiechu również 
piękniejemy i pracują też nasze mięście – twarzy, 
brzucha, ramion. Same plusy!

Tylko jak poprawić sobie nastrój? Nasza odpo-
wiedź to „Kryterium – śmiech to zdrowie”, nowy 
cykl filmowy w kinie Kryterium. Na dobry począ-
tek zapraszamy na film „Wkręceni 2”. To kontynu-
acja przebojowej komedii Piotra Wereśniaka, któ-
rą w kinach zobaczyło ponad 830 tysięcy widzów. 
Tym razem bohaterowie znani z  pierwszej części 
filmu - z Szyją (P. Domagała) i Fikołem (B. Opania) 
na czele - ruszą na podbój stolicy i polskiego show 
biznesu. A widzowie przekonają się, jak naprawdę 
funkcjonuje świat gwiazd znanych z  programów 
rozrywkowych i plotkarskich portali. ■ (EW)

1 kwietnia, kino Kryterium - śmiech to zdrowie, 
godz. 18:00, bilety 10 zł.

Radość w kinie 
- same korzyści!
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Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
• Wystawa prac Anny Bochenek w Muzeum
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Czynne dla zwiedzających 
od godz. 10 do 16 (w ponie-
działki nieczynne). Ceny: bi-
let normalny - 10 zł; bilet ulgo-
wy - 8 zł; bilet rodzinny (2x2) - 
32 zł; bilet zbiorowy - 5 zł; bilet 
wstępu na jedną wystawę - 5 zł.

W środy wstęp na ekspozycje 
stałe jest bezpłatny (na ekspo-
zycje czasowe obowiązuje sta-
ła opłata za wstęp). Wstęp na 
wernisaże wystaw - bezpłatny.  
Oprowadzenie odbywa się po 
wcześniejszym uzgodnieniu.

WYSTAWY STAŁE
Monety i medale ze zbiorów 
własnych Muzeum w Koszali-
nie – Wyspa kulturowa. Wieś 
Jamno pod Koszalinem – Kuź-
nia pomorska – Dzieje Koszali-
na od średniowiecza do współ-
czesności – Warsztat szewski 
– Osieki 1963-1981 - wystawa 
sztuki współczesnej – Sztuka 
dawna i rzemiosło od baroku 
do secesji – Pradzieje Pomorza;

WYSTAWY CZASOWE
— Od 1.04
Wystawa prac plastycznych 
– ilustracji dziecięcych do 

legend Gracjana Bojara Fi-
jałkowskiego, Galeria
Region;

 — Do 30.04
Wystawa prac Anny Bo-
chenek. Obszar zaintereso-
wań artystki to pejzaż obser-
wowany jednocześnie z wielu 
perspektyw, tworzący poczu-
cie czasu istniejące w obrazie. 
Muzeum, ul. Młyńska;

— 
„Zabytek miesiąca”. Nowy 
cykl wystaw czasowych, w ra-
mach którego co miesiąc mu-
zeum prezentuje wybrany 
przedmiot ze zbiorów dzia-
łu archeologii. W kwietniu 
Muzeum prezentuje unikato-
wy kafel piecowy, znaleziony 
w Białogardzie podczas ba-
dań archeologicznych w 2001 
roku. Muzeum, ul. Młyńska;

CENY BILETÓW
Bałtycki Teatr Dramatyczny: 
scena duża: I-VII rząd nor-
malny - 40 zł , ulgowy - 35 zł, 
grupowy (powyżej 15 osób) 
- 25 zł. III-XII rząd i balkon: 
normalny - 30 zł, ulgowy - 

25 zł, grupowy - 20 zł. Spek-
takle familijne - 15 zł. Spek-
takle grupowe przedpołu-
dniowe - 15 zł. Mała scena: 
normalny - 30 zł, ulgowy - 
25 zł. Scena na zapleczu: nor-
malny - 30 zł, ulgowy - 25 zł, 
grupowy - 20 zł. Premiery - 
50 zł. Na spektakle agencyj-
ne nie obowiązują ceny bile-
tów BTD.

Filharmonia Koszalińska: 
I strefa: normalny – 35 zł, 
ulgowy – 30 zł, zbiorowy – 
20 zł. II strefa: normalny – 
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbioro-
wy – 15 zł, kasa biletowa
Filharmonii, ul. Piastowska 
2, pn-pt. w godz. 11-15, tel. 
94 342 62 20 oraz na godzinę 
przed koncertem.
Bilety ulgowe przysługują 
emerytom i rencistom, dzie-
ciom i młodzieży uczącej się 
do 26 lat. Bilety zbiorowe wy-
łącznie dla grup zorganizo-
wanych powyżej 20 osób. Fil-
harmonia zastrzega sobie 
możliwość zmian ceny bile-
tów dla poszczególnych
koncertów.

• „Zabytek miesiąca” w Muzeum• Wystawa prac Anny Bochenek w Muzeum
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1 Środa
—9:00
„Krótki(ego) zarys histo-
rii teatru”, Historia ostat-
nich 60 lat średniej wielko-
ści teatru w średniej wielkości 
mieście. BTD, Plac Teatralny;
— 14:00
Wernisaż wystawy malar-
stwa Paula Dahlena (1881-
1954). Opis na str. 6.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki, 
V. S. Naipaul „Marionetki”.
Wstęp wolny, KBP, filia nr 8, 
ul. Andersa;
— 18:00
Kino Kryterium - śmiech to 
zdrowie. Opis str. 9, kino Kry-
terium, ul. Zwycięstwa 105;

2 Czwartek
— 16:30
Wystawa malarstwa Walde-
mara Jarosza pt. ,,W moim 
kurniku”. Obrazy koszaliń-
skiego malarza mają wyjąt-
kowy walor – autor z konse-
kwencją stosuje to, co w ma-
larstwie najważniejsze - kolor. 
Wstęp wolny, Galeria Ratusz, 
I piętro, Rynek Staromiejski;

• Wystawa Waldemara Jarosza w Galerii Ratusz
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• Hubert Rutkowski w Filharmonii
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• Wieczór z Oskarem: „Ida” w kinie Kryterium
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7 Wtorek
— 18:00
DKF: „Viviane chce się roz-
wieść” gat.: dramat, 2015, 
115 min. Kobieta i jej praw-
nik muszą zmierzyć się 
z postawą Elizeusza. Kie-
dy w końcu nie będzie mógł 
wymigać się od przyjścia do 
sądu, wciąż uparcie odmówi 
przyznania żonie rozwodu. 
Bilety: 9 zł, kino Kryterium, 
ul. Zwycięstwa;

6 Poniedziałek
— 16:00 i 18:00
Wieczór z Oskarem: „Ida”, 
gat.: dramat, 2013, 80 min. 
Lata 60. w Polsce. Anna jest 
nowicjuszką, sierotą wycho-
wywaną w zakonie. Przed 
złożeniem ślubów matka 
przełożona stawia warunek: 
Anna musi odwiedzić swo-
ją ciotkę Wandę, jedyną ży-
jącą krewną. Obie wyrusza-
ją w podróż, która ma im po-
móc nie tylko w poznaniu 
tragicznej historii ich rodzi-
ny, ale i prawdy o tym, kim 
są. Bilety 12 zł, kino Kryte-
rium, ul. Zwycięstwa;

3 Piątek
— 18:30
Romantycznie, tragicznie…
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej pod dyrekcją 
W. Czepiela, H. Rutkowski – 
fortepian. Johannes Brahms, 
Uwertura „Tragiczna” op. 81, 
Robert Schumann, Koncert 
fortepianowy a-moll op. 54 
Piotr Czajkowski, IV sym-
fonia f-moll op. 36. Koncert 
rozpocznie majestatyczna 
i bardzo poważna uwertura 
Brahmsa. Dźwięki fortepia-
nu wraz z ciepłym brzmie-
niem klarnetu w koncer-
cie Schumanna przywołają 
w słuchaczu radosne,
romantyczne uczucia.
Ostatecznie emocje budu-
je dramaturgiczna symfonia, 
której tematy przywodzą 
myśli o niezwyciężonym fa-
tum ciążącym nad człowie-
kiem. Filharmonia Kosza-
lińska, ul. Piastowska;
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11 Sobota
— 11:00 –14:00
Giełda kolekcjonerska, im-
preza cykliczna, podczas któ-
rej zbiory prezentują kolek-
cjonerzy indywidualni oraz 
członkowie stowarzyszeń 
skupiających miłośników hi-
storii. Zgłoszenia przyjmo-
wane są nie później niż trzy 
dni przed datą spotkania, 
tel. 94 343 20 11. Wstęp wol-
ny, Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Spon-
gebob: na suchym lądzie” 
(po seansie zajęcia plastycz-
ne), reż.: P. Tibbitt, gat.: ani-
macja/komedia/przygodowy, 
2015, 100 min. Życie w Bikini 
Dolnym nie mogłoby być lep-
sze dla wiecznego optymisty 
SpongeBoba i jego przyjaciół. 
Kiedy zostaje wykradzio-
ny sekretny przepis na kra-
boburgery, odwieczni rywale 
SpongeBob i Plankton muszą 
połączyć siły i udać się w po-
dróż w czasie i przestrzeni, 
aby pokonać nikczemnego 
pirata Burgerobrodego...
Bilety: 10 zł, kino Kryte-
rium, ul. Zwycięstwa;

• Koncert w 5 rocznicę tragedii smoleńskiej
    w Filharmonii
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10 Piątek
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki: 
Spotkanie Młodzieżowego 
DKK. Wstęp wolny, Kosza-
lińska Biblioteka Publiczna, 
filia nr 3, ul. Młyńska;
— 18:30
Koncert w 5. rocznicę tra-
gedii smoleńskiej. Orkie-
stra Filharmonii Koszaliń-
skiej pod dyrekcją Radosła-
wa Wilkiewicza, Agnieszka 
Tomaszewska - sopran Grze-
gorz Piotr Kołodziej - bary-
ton, Chór Caznona CK105, 
Chór Akademii Sztuki 
w Szczecinie, Witold Luto-
sławski, Muzyka żałobna na 
orkiestrę smyczkową Gabriel 
Faure,Requiem d-moll op. 
48. Opis na str. 4.
Filharmonia Koszalińska, 
ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert zespołu Ma, któ-
ry gra muzykę electro, soul, 
rdzenną muzykę indiań-
ską, muzykę psychodeliczną, 
funk, rap i techno. Opis na 
str. 8. Bilety w przedsprze-
daży (do 4 kwietnia) - 20 zł, 
od 4 kwietnia – 23 zł,
Club 105, ul. Zwycięstwa;

• KMW „Spongebob: na suchym lądzie”
    w kinie Kryterium
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— 16:00
Dyskusyjny Klub Książki: 
Marek Seal „Dziwny przy-
padek Rockefellera”. Wstęp 
wolny, Koszalińska Biblio-
teka Publiczna, filia nr 9, 
ul. Struga;
— 18:00
Koszalińska Scena Literac-
ka Wieczór poetycki Ka-
roliny Kruk. Wieczór bę-
dzie połączony z pokazem 
prac plastycznych absolwent-
ki Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu - Joanny Gry-
zińskiej. Oprawa muzycz-
na: uczniowie Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych 
im. Grażyny Bacewicz w Ko-
szalinie. Wstęp wolny, Kawa-
łek Podłogi, ul. Piastowska;

8 Środa

— 20:00
Koncert Xxanaxx, warszaw-
ski duet, tworzący muzykę 
elektroniczną. Bilety: 25 zł 
przedsprzedaż, 30 zł w dniu 
koncertu. Jazzburgercafe, 
ul. Pileckiego;

9 Czwartek

• Dyskusyjny Klub Książki w KBP
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• Bal Biznesu na Dzikim Zachodzie w Muzie
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• DKF „Dumni i wściekli” w kinie Kryterium
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12 Niedziela
— 10:00
„Teatr Malucha” - Mała Sce-
na, Animator: Magdale-
na Muszyńska-Płaskowicz. 
Dzieci za pośrednictwem za-
jęć muzycznych, ruchowych 
oraz innych poznają alfabet 
teatralny oraz tajniki dzia-
łalności tej instytucji. Teatr 
Malucha czeka na przyjaciół, 
którzy kochają zabawy arty-
styczne. Tym razem zabawi-
my się z literką „J”. Bilety: 10 
zł, BTD, Plac Teatralny;
— 19:00
„Rozpusta” - Duża Scena,
reż. Z. Derebecki. Poezja, 
piękna, taniec i żartobliwe, 
pikantne scenki z życia kur-
tyzan, wszystko to usłyszycie 
i zobaczycie Państwo w „Roz-
puście”. BTD, Plac Teatralny;
— 19:00
Devourig Europe 2015, kon-
cert amerykańskiej grupy de-
ath metalowej Bloodsoaked 
i czterech innych zespołów 
z USA. Bilety: 15 zł przed-
sprzedaż, 25 zł w dniu kon-
certu. Klub Inferno,
ul. Zwycięstwa;

14 Wtorek
— 9:00
„Calineczka” - Duża Scena, 
reż. M. Wiercioch. Maleńka 
bohaterka wyrusza w świat by 
odkrywać jego piękno, ale tak-
że kryjące się w nim zagroże-
nia... BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiań-
czykiem. Podczas spotkania 
wyświetlone zostaną autor-
skie filmy: „Biskup uśmiechu” 
(odc. 5 – 8). Wstęp wolny, 
Club 105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Dumni i wściekli”, reż.: 
M. Warchus, gat.: dramat/ko-
media, 2015, 120 min. Konser-
watywne, górnicze miastecz-
ko, kiedyś spokojne, dziś targa-
ne strajkami. Niespodziewanie 
przyjeżdżają tu geje i lesbij-
ki ze stolicy... Bilety: 9 zł, kino 
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Stand-Up Koszalin prezen-
tuje. Kolejna odsłona sceny 
stand-up'owej. Oprócz gości 
z kraju, w ramach „open mic” 
wystąpią osoby, które chciały-
by zaistnieć w gronie uznanych 
artystów. Bilety: 15 zł, Kawa-
łek Podłogi, ul. Piastowska;

— 19:00
„Rozpusta” - Duża Scena, 
reż. Z. Derebecki. BTD, Plac 
Teatralny;
— 19:00
Bal Biznesu na Dzikim Za-
chodzie. Bilety: 200 zł, przy 
zakupie pow. 5 biletów cena 
180 zł. Teatr Variete – Muza, 
ul. Morska;
— 19:00
VIII Koncert w Hołdzie Ta-
deuszowi Nalepie. Kolejna 
edycja koncertów bluesowych, 
w trakcie których artyści re-
gionalni i zaproszeni goście 
prezentują utwory bluesowej 
legendy. Gwiazda wieczoru: 
Mirosław Nalepa Band.
Bilety: 15 zł. Klub Inferno, 
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Eliminacje do Seven Festi-
wal. Koncert zespołów ubie-
gających się o reprezento-
wanie naszego regionu na 
festiwalu w Węgorzewie. 
Wystąpią: Whoiswho, Me-
darth, Que Pasa. Wstęp 
wolny, Kawałek Podłogi, 
ul. Piastowska;

• „Rozpusta” w BTD
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17 Piątek
• „Calineczka” w BTD

fo
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— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze 
„Śródmieście” zaprasza na 
występ zespołu „Manowskie 
Malwy”. Wstęp wolny,
Domek Kata, ul. Grodzka;
—19:00
„Rozpusta” - Duża Scen,
reż. Z. Derebecki. BTD,
Plac Teatralny;
— 19.00
XII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Aktorskiej „Reflek-
tor”, najpiękniejsze francu-
skie piosenki: Concert de la 
Chanson Française. Opis 
na str. 24. Bilety: 25-35 zł. 
Filharmonia Koszalińska, 
ul. Piastowska;
— 19:00
Rewia „Studio 54” - lata 70-
te. Bilety: 45/35 zł, kolacja 
dodatkowo płatna 30 zł.
Teatr Variete – Muza, 
ul. Morska;
— 20:00
„Latino Party” - impreza ta-
neczna. W programie pokaz 
par tanecznych i animacje 
z instruktorami tańca.
Bilety: 15 zł, Kawałek Pod-
łogi, ul. Piastowska;

16 Czwartek
— 11:00
„Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety” - Mała Scena, na 
podstawie książki S. Aleksije-
wicz. Trzy kobiety po latach 
milczenia decydują się mó-
wić. O wojnie, w której brały 
udział... BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
Kryterium Movie: „Źródło 
nadziei”, reż.: R. Crowe, gat.: 
dramat, 2015, 111 min. Au-
stralijski farmer, spełniając 
wolę zmarłej żony przybywa 
do Turcji, by odszukać ciała 
swych synów poległych w bi-
twie... Bilety: 10 zł, kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Scena Teatralna „Nie Tylko 
Dla Siebie”. Monodram opar-
ty na tekstach Barbary Nativi. 
Reżyseria i wykonanie: U. Szy-
dlik-Zielonka. Wstęp wolny za 
okazaniem „karty widza” (do 
odbioru w Biurze Teatru), Te-
atr Propozycji Dialog, Domek 
Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
„Łowcy Talentów” edycja III, 
przegląd eliminacyjny. Opis 
na str. 7. Wstęp wolny, Kawa-
łek Podłogi, ul. Piastowska;

• Rewia „Studio 54” w Muzie
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15 Środa
— 9:00 
„Calineczka” - Duża Scena-
reż. M. Wiercioch. Maleńka 
bohaterka wyrusza w świat 
by odkrywać jego piękno, ale 
także kryjące się w nim za-
grożenia. Wędrując przez 
rozmaite krainy napotyka na 
miejsca przytulne i słoneczne-
,ale także mroczne i niesym-
patyczne. BTD, Plac
Teatralny;
— 10:00
XII Powiatowa Dziecięca Se-
sja Naukowa pt. „Gracjan 
Bojar-Fijałkowski - bajarz 
pomorski”, będąca jedno-
cześnie finałem powiatowe-
go konkursu plastycznego na 
najładniejsze ilustracje do 
jego legend. Wstęp wolny, 
Koszalińska Biblioteka Pu-
bliczna, Plac Polonii;
— 20:00
Wernisaż wystawy „Nasza 
Galeria '5”. Swoje prace foto-
graficzne prezentują wszyscy 
chętni. Ściana ekspozycyjna 
udostępniona jest od godz. 
17.00. Wstęp wolny, Kawa-
łek Podłogi, ul. Piastowska;

• „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” w BTD
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• KMW „Kopciuszek” w kinie Kryterium
fo

t.
: M

at
er

ia
ły

 p
ro

m
oc

yj
ne

 d
ys

tr
yb

ut
or

a

19 Niedziela
• Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum
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• XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki
    Aktorskiej „Reflektor”
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— 10:00
XII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Aktorskiej „Reflek-
tor”, przesłuchania konkur-
sowe. Opis na str. 24. Wstęp 
wolny, Pałac Młodzieży, 
ul. Piastowska;
— 10:00
Przegląd teatrów. Teatrzy-
ki to niewątpliwie oryginal-
ny i ciekawy sposób na spę-
dzenie czasu. Zapraszamy 
zespoły teatralne do wzięcia 
udziału w przeglądzie oraz 
publiczność do ich obejrze-
nia.Na zgłoszenia czekamy 
do 10 kwietnia. Domek Kata, 
ul. Grodzka;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Kop-
ciuszek” (po seansie Zumba 
Fitness), reż.: K. Branagh, gat.: 
familijny/fantasy/romans.
Historia Elli, której życie zmie-
nia się po śmierci ojca. Wysta-
wiona na łaskę i niełaskę bez-
względnej macochy i jej dwóch 
córek, staje się służącą, złośli-
wie nazywaną Kopciuszkiem... 
Bilety: 10 zł, kino Kryterium, 
ul. Zwycięstwa;

18 Sobota
— 12:00
Dzień Wolnej Sztuki.
Będzie można obejrzeć pięć 
wybranych obiektów. Przy 
każdym będzie stała osoba, 
zadająca uczestnikom pyta-
nia. Po zwiedzaniu
zapraszamy na spotkanie, 
w czasie, którego będzie moż-
na porozmawiać o swoich 
wrażeniach. Wstęp wolny,
Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
„Plac Waszyngtona” - Mała 
Scena, reż. M. Kwiecień. Kla-
syczne, dziewiętnastowieczne 
opowiadanie H. Jamesa, ze-
kranizowane przez Agnieszkę 
Holland, osadzone tym razem 
we współczesnych realiach. 
Szacowna rodzina z górnych 
warstw i skryta za wielkoświa-
tową fasadą patologia – ma-
nipulacja i przemoc psychicz-
na. Plac Waszyngtona – to coś 
więcej niż adres w luksusowej 
dzielnicy. Również pole wal-
ki... BTD, Plac Teatralny;
— 19:00
Koncert zespołu Factor 8 
(Proggresive metal) + sup-
port. Bilety: 10 zł. Klub
Inferno, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
XII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Aktorskiej „Reflek-
tor”. Koncert laureatów i re-
cital Agaty Kilmczak-Ko-
łakowskiej. Opis na str. 24. 
Wstęp wolny, Studio Kon-
certowo-Nagraniowe im. 
Czesława Niemena Polskie-
go Radia, Koszalin,
ul. Piłsudskiego;
— 18:00
„Plac Waszyngtona” - Mała 
Scena, reż. M. Kwiecień
Klasyczne. Plac Waszyng-
tona – coś więcej niż ad-
res w luksusowej dzielnicy. 
Również pole walki, węzeł 
krzyżujących się dróg, miej-
sce spotkań, z których każde 
niesie w sobie zalążek rozsta-
nia. BTD, Plac Teatralny;
— 19:00
Koncert KęKę, jednego 
z najbardziej lubianych i ce-
nionych raperów na pol-
skiej scenie undergroundo-
wej. Opis na str. 8. Bilety 
w przedsprzedaży
(do 13 kwietnia) – 30 zł,
od 13 kwietnia – 35 zł,
Club 105, ul. Zwycięstwa;
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21 Wtorek
• „Kartoteka” w BTD
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— 11:00
„Kartoteka” - Scena na Za-
pleczu, reż. P. Ratajczak. 
BTD, Plac Teatralny;
— 12:30
Otwarcie wystawy prac 
duńskich dzieci pt. „Bar-
wy Harfy” (wystawa do 26 
kwietnia), hol kina „Kryte-
rium”, ul. Zwycięstwa 105;
— 18:00
DKF: „Bóg nie umarł”.
Bilety: 9 zł, kino Kryterium, 
ul. Zwycięstwa;

• DKF „Bóg nie umarł” w kinie Kryterium
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20 Poniedziałek
— 11:00
„Kartoteka” - Scena na Za-
pleczu. BTD, Plac Teatralny;

• Szminka Movie „Sils Maria” w kinie Kryterium
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—
Otwarcie wystawy „Orient 
Expressem przez XX-lecie”. 
Wystawa towarzyszy „Nocy 
w bibliotece”. Wstęp wolny, 
KBP, Galeria Region,
Plac Polonii;
— 20:00
Lao Che, koncert w ramach 
sceny zatytułowanej „105% 
mocy!”. Opis na str. 7.
Wstęp dla 200 osób, któ-
re wrzucą datek na rzecz 
koszalińskiego hospicjum. 
Club 105, ul. Zwycięstwa;

22 Środa

— 18:00
Szminka Movie: „Sils Maria”, 
reż.: O. Assayas, gat.: dramat, 
2015, 124 min. Wybitna ak-
torka u szczytu sławy. Pewna 
siebie, a jednocześnie delikat-
na. Zawsze w ruchu, w dro-
dze z jednego planu filmowe-
go na kolejny. Kilka dni, które 
nieoczekiwanie spędzi w Al-
pach w towarzystwie swojej 
młodej asystentki, pozwoli jej 
na nowo zrozumieć siebie... 
Bilety: 10 zł, kino Kryterium, 
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Scena Poezji „I Ciągle Jesz-
cze Płyną Ciemniawki”. Duet 
teatralny na podstawie po-
ematu K. I. Gałczyńskiego 
pt. „Chryzostoma Bulwiecia 
podróż do Ciemnogrodu”, 
scen. i reż.: M. Ulicka. Wstęp 
wolny za okazaniem „kar-
ty widza” (do odbioru w Biu-
rze Teatru). Teatr Propozycji 
Dialog, Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 20:00
Tomek Makowiecki Maoizm 
Tour. Bilety: przedsprzedaż 
25 zł, w dniu koncertu 30 zł. 
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

23 Czwartek
— 20:00
„Kartoteka” - Scena na Za-
pleczu, reż. P. Ratajczak. 
Kartoteka to kanon polskiej 
literatury, polskiego drama-
tu drugiej połowy XX wieku. 
Bohaterem jest każdy z nas, 
a może nie ma go wcale. Je-
steśmy chodzącą pustką, sy-
gnalizował Różewicz. Czyta-
na dzisiaj „Kartoteka” uzu-
pełniana lekturą „Kartoteki 
Rozrzuconej”, czy też ostat-
nimi poematami Różewi-
cza pokazuje nam współcze-
sny świat w nieustannym 
medialnym hałasie, chaosie 
i pokazuje nam człowieka 
bez tożsamości zagadującego 
rzeczywistość, recytującego 
siebie, przeraźliwie samotne-
go w świecie newsu i rekla-
my. To niezwykłe, jak celnie, 
głęboko i ironicznie Róże-
wicz potrafi dziś opowiadać 
o nas samych... BTD, Plac 
Teatralny;
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• „Wielkie kreacje” w Filharmonii
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24 Piątek
• KMW „Niesforny Bram” w kinie Kryterium
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25 Sobota
• „Kasa Chorych” w Kawałku Podłogi
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— 18:00-23:00
„Noc w bibliotece” pod ha-
słem „Co nam zostało z tych 
lat”. Opis na str. 5. Wstęp 
wolny, KBP, Plac Polonii;
— 18:30
„Wielkie kreacje: Koncert”, 
Orkiestra Filharmonii Ko-
szalińskiej, pod dyrekcją M. 
Caldiego. Usłyszymy muzy-
kę, skoczną żywiołową i dy-
namiczną w aranżacjach 
z udziałem solisty. Zwień-
czeniem będzie wykonanie 
ostatniej symfonii Brahmsa. 
Filharmonia Koszalińska, 
ul. Piastowska;
— 19:00
„Wieczór kawalerski” - Duża 
Scena, reż. Z. Derebecki.
Gdy po wieczorze kawaler-
skim przyszły pan młody bu-
dzi się w łóżku z obcą dziew-
czyną, zaczyna się lawina 
komicznych pomyłek z niespo-
dziewanym zakończeniem... 
BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
„Salsoteka”. Pokaz par tanecz-
nych i animacje z instruktora-
mi tańca. Bilety: 15 zł, Kawa-
łek Podłogi, ul. Piastowska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Nie-
sforny Bram” (mały popcorn 
za 1 zł), reż.: Anna van der 
Heide, gat.: familijny, 2012, 
83 min. Siedmioletni Bram 
jest bardzo podekscytowa-
ny tym, że zaczyna naukę 
w szkole. Okazuje się, że na-
uczyciel ma zupełnie inny 
pomysł na naukę pierwsza-
ków. Czy pokonają trudności 
i znajdą wspólny język?
Bilety: 10 zł, kino Kryte-
rium, ul. Zwycięstwa;
— 17:00 i 19:30
„Okno na Parlament”, Nowy 
Teatr im. Witkacego w Słup-
sku - Duża Scena, reż. I. Ka-
skiewicz. Jest to znakomicie 
opowiedziana farsa. Poka-
zuje perypetie ministra rzą-
du Jej Królewskiej Mości, za-
plątanego w miłosną przy-
godę z sekretarką przywódcy 
opozycyjnej partii. Czego 
tam nie ma! Ale nie zdra-
dzając szczegółów zapewnia-
my, że wszystko powikłane 
jest tak niesłychanie i prze-
plecione tyloma nieprawdo-
podobnymi wydarzeniami, 
iż możemy Państwu zagwa-

rantować dwie godziny wy-
bornej zabawy i niepohamo-
wanego śmiechu, BTD, Plac 
Teatralny;
— 18:00
Opera Piotra Czajkowskie-
go - Eugeniusz Oniegin. Opis 
na str. 9, kino Kryterium, 
ul. Zwycięstwa 105;
— 20:00
Sztigar Bońko czyli rap ślą-
ską gwarą. Bilety: przed-
sprzedaż 20 zł, w dniu kon-
certu 25 zł. Jazzburgercafe, 
ul. Pileckiego;
— 20:00
Koncert zespołu Lemon, 
zwycięzców programu „Must 
be the Music”. Bilety: przed-
sprzedaż 45 zł, w dniu kon-
certu 55 zł, Klub Studencki 
Kreślarnia, ul. Rejtana;
— 20:00
Kasa Chorych - koncert blu-
esowy. Kasa Chorych to praw-
dziwa legenda polskiego blu-
es-rocka, należy do grona 
najważniejszych zespołów 
w historii polskiej muzyki
(nie tylko bluesowej).
Bilety: przedsprzedaż 20 zł, 
w dniu koncertu 25 zł, Kawa-
łek Podłogi, ul. Piastowska;
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26 Niedziela
• Niedzielny Świat Bajek: „Dzwoneczek
     i uczynne wróżki” w kinie Kryterium
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— 12:00
Niedzielny Świat Bajek: 
„Dzwoneczek i uczynne 
wróżki” (niedzielny zestaw ki-
nowy: mała cola i popcorn 
5 zł), reż.: B. Raymond, gat.: 
animacja, familijny, 2010, 76 
min. Akcja skupia się na Sta-
łym Lądzie, gdzie elfy o przy-
rodniczych talentach przygo-
towują dla ludzi upalne lato. 
Dzwoneczek zapuszcza się da-
leko w ludzką wioskę, gdzie 
trafia do domu małej dziew-
czynki... Bilety: 9 zł, kino 
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 15:30
Koncert z okazji 25-lecia 
„Caritas Polska”, Z. Małko-
wicz – dyrygent, Zespół Mu-
zyki Sakralnej „Lumen”, Pop-
-Oratorium „Miłosierdzie 
Boże”. Muzykę do wierszy 
Św. Siostry Faustyny skompo-
nował zamościanin Z. Mał-
kowicz. Pop - oratorium jest 
formą ewangelizacji trafiają-
cą do serc wierzących i nie-
wierzących, małych i dużych, 
pokornych i niepokornych, do 
wszystkich. Oratorium stano-
wi więc próbę przedstawienia 
i przypomnienia słuchaczom 

• DKF: „Druga szansa” w kinie Kryterium
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— 18:00
DKF: „Druga szansa”, reż.: 
S. Bier, gat.: dramat, 2015, 
105 min. Andreas i Simon, 
detektywi, a zarazem najlep-
si przyjaciele, prowadzą cał-
kowicie odmienny tryb ży-
cia. Simon - świeżo upie-
czony rozwodnik spędza 
większość czasu na upijaniu 
się w lokalnym klubie noc-
nym, podczas gdy Andre-
as wiedzie poukładane życie 
z piękną żoną i synem. Pew-
nego dnia policjanci zosta-
ją wezwani do patologicznej 
rodziny. Prócz odurzonych 
narkotykami i kłócących się 
rodziców w szafie znajdują 
płaczącego chłopca. Wkróce 
rutynowa interwencja prze-
radza się w otwarty konflikt 
pomiędzy funkcjonariusza-
mi. Bilety: 9 zł, kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

28 Wtorek
głęboko humanistycznego 
wzorca ludzkiej egzysten-
cji, opierającej się na warto-
ściach dobra, prawdy i pięk-
na. Filharmonia Koszaliń-
ska, ul. Piastowska;
— 18:00
„Pół na Pół”, Agencja Roy-
al Koncert -Duża Scena, reż. 
W. Malajkat. „Matka jest tyl-
ko jedna, to czasem o jedna 
za dużo”. Dwóch przyrodnich 
braci, zupełnie serio rozwa-
ża na ten temat. Realizacja 
ich życiowych planów i ma-
rzeń stoi pod znakiem zapy-
tania, dopóki... żyje ich mat-
ka. Obsada: P. Polk i P. Szwe-
des. Ceny biletów: 90 zł - dół, 
80 zł – balkon, BTD,
Plac Teatralny;

— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie 
z Koszalina, wieczorek literac-
ko-muzyczny zatytułowany 
„W poetyckim rozkwicie”.
Informacje www.bractwo.
bloog.pl. Wstęp wolny. Klub 
Osiedlowy „Nasz Dom”, 
ul. Zwycięstwa 148;

27 Poniedziałek

• Krajowe Bractwo Literackie w KSM
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AZS Koszalin
— Koszykówka

— 4.04
 Tauron Basket Liga - Turów 
Zgorzelec - AZS Koszalin;
— 11.04
 Tauron Basket Liga - AZS 
Koszalin - Start Lublin,
bilety: 35 zł, 25 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 15.04
Tauron Basket Liga - MKS 
Dąbrowa Górnicza - AZS
Koszalin;
— 18.04
Tauron Basket Liga - AZS 
Koszalin - Śląsk Wrocław 
, bilety: 35 zł, 25 zł, Hala 
Widowiskowo-Sportowa, 
ul. Śniadeckich;
— 26.04
Tauron Basket Liga - Anwil 
Włocławek;

Energa AZS Koszalin 
— piłka ręczna

Akademiczki w kwietniu ry-
walizują w fazie play off.
Niestety przed zamknięciem 
numeru nie znaliśmy
terminów spotkań;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna

— 04.04
Bałtycka Trzecia Liga - Bał-
tyk Koszalin - Bałtyk Gdy-
nia, bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion 
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 08.04
Puchar Polski KOZPN - Sła-
wa Sławno - Bałtyk Koszalin;

— 11.04
Bałtycka Trzecia Liga - Lechia 
II Gdańsk - Bałtyk Koszalin;
— 18.04
Bałtycka Trzecia Liga - Bał-
tyk Koszalin - Drawa Draw-
sko Pomorskie, bilety: 10 
zł, 5 zł, Stadion KS Bałtyk, 
ul. Andersa;
— 25.04
Bałtycka Trzecia Liga - Che-
mik Police - Bałtyk Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna

— 4.04
Bałtycka Trzecia Liga - Gryf 
Wejherowo - Gwardia
Koszalin;
— 08.04
Puchar Polski KOZPN - Spój-
nia Świdwin - Gwardia
Koszalin;
— 11.04
Bałtycka Trzecia Liga - Gwar-
dia Koszalin - Pogoń II Szcze-
cin, bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion 
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 18.04
Bałtycka Trzecia Liga - Rasel 
Dygowo - Gwardia Koszalin;
— 25.04
Bałtycka Trzecia Liga - 
Gwardia Koszalin, bilety: 8 zł, 
5 zł, Stadion Gwardia przy 
ul. Fałata 34;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna

— 11.04
II liga - Energetyk Gryfino - 
Gwardia Koszalin;

— 18.04
II liga - Gwardia Koszalin - 
Sambor Tczew, wstęp bez-
płatny, Hala Gwardia przy 
ul. Fałata 34;

AZS Politechnika
Koszalińska
— piłka ręczna

— 11.04
II liga - AZS Politechnika Ko-
szalińska - Drwęca Lubicz, 
wstęp bezpłatny, Hala Poli-
techniki przy ul. Racławickiej;
— 18.04
II liga - AZS Politechnika Ko-
szalińska - MTS Giżycko, 
wstęp bezpłatny, Hala Poli-
techniki przy ul. Racławickiej;
— 25.04
II liga - AZS Politechnika Ko-
szalińska - UKS PCM II Ko-
ścierzyna, wstęp bezpłat-
ny, Hala Politechniki przy 
ul. Racławickiej;

Sport motorowy

— 11.04
II runda - Racing Sprint,
Motopark przy
ul. Gnieźnieńskiej;
— 26.04
Otwarcie Sezonu
Motorowego 2015,
Rynek Staromiejski;

Biegi

— 30.04
Leśna Piątka 2015 (1/6) - 
parking przy ul. Słupskiej;
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Młoda
koszalińska
siatkówka

Od niespełna roku w  naszym mieście działa 
nowy klub siatkarski Koszalinianki & Mini-Siat-
kówka Dziecięca. Jest to połączenie dwóch grup 
treningowych - dla kobiet powyżej 16 lat i  dzieci 
w wieku 6-12 lat.

Wszystko zaczęło się od amatorskiego grania 
w  koszalińskiej Dolinie Sportowej. Jedną z  głów-
nych założycielek, a zarazem trenerek w klubie, jest 
Magdalena Marszałek, która siatkówką interesu-
je się od wielu lat. Kurs trenerski zrobiła już z my-
ślą o założeniu klubu, a także by łatwiej swoją wie-
dzę przekazać dzieciom. Od 2012 roku klub dzia-
łał jako grupa nieformalna, by oficjalnie powstać 
w lipcu ubiegłego roku.

Dzisiaj trenuje tu osiemnaście dziewcząt 
w starszej kategorii i blisko dwadzieścia najmłod-
szych zawodniczek i zawodników.
- Choć największe sukcesy wciąż przed nami, mamy 
już na swoim koncie kilka nagród. Jedną z nich jest 
piłka siatkowa firmy Molten za debiut w  Połczyń-
skiej Lidze Amatorskiej. Ponadto dziewczyny zajęły 
drugie miejsce w Towarzyskim Turnieju Piłki Siatko-
wej Kobiet. Cały czas się rozwijamy, no i oczywiście 
zapraszamy na treningi wciąż nowe dziewczyny – 
mówi Magdalena Marszałek, trener i prezes klubu.

Do klubu zapisać się może każdy, kto spełnia 
warunki wiekowe. Wystarczy zgłosić swój akces te-
lefonicznie pod nr. 782 675 999 lub pocztą elektro-
niczną na adres: ks.koszalinianki_ks.mini-sd@wp.pl

Treningi grupy starszej odbywają się w każdy 
piątek między godziną 18:00 a 20:00 w sali Szkoły 
Podstawowej nr 17 przy ul. Wańkowicza 11 w Ko-
szalinie. Młodsze dzieci, zarówno dziewczynki, 
jak i  chłopcy w  wieku 6-12 lat uczestniczą w  za-
jęciach sportowych z siatkówką w każdą środę od 
godziny 16:00. ■ (RB)

Polecamy sport
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Akord zagrał 
dla papieża

Szef Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej, 
Artur Zajkowski najbardziej chciał przywieźć swo-
ją grupę przed oblicze Jana Pawła II, ale papież był 
już wtedy bardzo chory i się nie udało. Ale udało 
się z  jego dwoma następcami. W  2006 roku byli 
jednym z  pierwszych zespołów, który zagrał dla 
Benedykta XVI swoje akordeonowe szlagiery. Spo-
tkanie było niezwykle sympatyczne, gospodarz 
był bardzo otwarty, pochwalił młodych muzyków 
i przyznał się, że sam jest akordeonistą. Fisharmo-
nia jest jego drugim instrumentem.

Dziewięć lat później 15 akordeonistów z Kosza-
lina pojawiło się w Watykanie na audiencji gene-
ralnej Franciszka. Zajęli miejsca najbliższe z moż-
liwych papieżowi. Bliżej byli tylko kardynałowie 
i ochrona. Muzycy grali w kilku częściach, w su-
mie trwało to ok. 50 minut. Wielotysięczny tłum 
zebrany na placu św. Piotra mógł słuchać tego, co 
przygotowali i część z nich nagradzała koszalinian 
brawami. Wśród utworów, z  bardzo bogatego re-

pertuaru „Akordu”, zebrani usłyszeli m.in. „Noce 
kaukaskie” Manfreda Probsta, „Viva Espagna” 
Leo Carteza czy „Wesoły akord”, utwór tradycyjny 
w opracowaniu Artura Zajkowskiego.

Papieżowi Franciszkowi bardzo się występ 
spodobał i  na końcu pobłogosławił młodych ar-
tystów. Przy okazji warto przypomnieć, że Kosza-
lin jest na mapie Polski akordeonowym zagłębiem. 
Dzięki aktywności Artura Zajkowskiego odby-
wa się u nas Festiwal Zespołowej Muzyki Akorde-
onowej, podczas którego prezentuje się między in-
nymi Koszalińska Orkiestra Akordeonowa, która 
działa w Centrum Kultury 105. W jej skład wcho-
dzi pięć zespołów, każdy z nich to inna ilość muzy-
ków w różnym wieku, od 13 do czterdziestu kilku 
lat. Kiedyś dominowały w  nich panie, dzisiaj zo-
stało ich tylko sześć, na dwudziestoosobowy skład 
całej orkiestry. Warto pamiętać, że w skład Orkie-
stry „Akord” wchodzą amatorzy i stąd ważne jest, 
aby poświęcali czasem nawet kilka godzin tygo-
dniowo na próby. No i jak wiedzą liczni słuchacze 
Orkiestry, ma ona w repertuarze bardzo wiele róż-
nych utworów, od klasyki, przez muzykę rozryw-
kową aż po jazz. ■ (KG)
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Miejsce dla
aktywnych
naukowców

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ko-
szalinie prowadzi bezpłatne, stacjonarne kształ-
cenie w systemie dziennym oraz formy niestacjo-
narne. Oferuje następujące kierunki kształcenia: 
fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pedagogika 
i  pielęgniarstwo. Podobnie, jak w  innych uczel-
niach, taki i  w  PWSZ, studenci nie tylko zdoby-
wają wiedzę, ale także mają możliwość rozwo-
ju swoich zainteresowań, umiejętności, spraw-
ności fizycznej, jak również okazję do działania 
i  pracy na rzecz uczelni. Robią to między inny-
mi w kołach naukowych. Jest ich pięć: Fit Power, 
które propaguje zdrowy styl życia, Fizjoterapii – 
koło zajmuje się m.in. kulturą fizyczną i sportem 
osób niepełnosprawnych, turystyką i  seksualno-
ścią osób niepełnosprawnych, alfabetem migo-
wym i Braille'a. Koło Młodych Andragogów zrze-
sza wszystkie osoby zainteresowane działalnością 
badawczą. W ramach działalności Koła Pielęgniar-
stwa Chirurgiczno – Anestezjologicznego studen-
ci mają okazję nauczyć się udzielania pierwszej po-
mocy i  poznania podstawowych zasad zdrowego 
trybu życia. Członkowie koła uczestniczą w wielu 
akcjach m.in. organizowania imprezy mikołajko-
wej na oddziale dziecięcym koszalińskiego szpita-
la. Najmłodszym jest Koło Kiwanis Klub Junior. 

Jego członkowie tworzą projekty, które mają na 
celu pozyskanie funduszy na pomoc chorym dzie-
ciom. Studenci wyjeżdżają w  tym celu na różne 
konferencje oraz szkolenia. Studenci PWSZ w Ko-
szalinie, zrzeszeni pod opieką nauczycieli akade-
mickich, uczestniczą w  projektach badawczych 
oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb 
życia. Dużym zainteresowaniem cieszy się akcja 
Rejestracji Dawców Szpiku i  Komórek Macierzy-
stych, podczas której członkowie Samorządu Stu-
denckiego oraz wolontariusze rejestrują potencjal-
nych dawców, którzy mogą podzielić się ze swoim 
bliźniakiem genetycznym szpikiem.

Wszystkie osoby zainteresowane większą ilo-
ścią szczegółów, które dotyczą życia koszalińskiej 
uczelni, odsyłamy na stronę: http://www.pwsz-ko-
szalin.pl/. ■ (KG)

Aktywny Koszalin
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24Pałac Młodzieży

Chapeau
bas!

Już niebawem ściągniemy czapki z głów i uczy-
nimy to w iście francuskim stylu. Dlaczego? Oczy-
wiście kończy się zima, ale jest jeszcze jeden powód. 
Wielkimi krokami zbliża się do Koszalina kolej-
na, XII już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Aktorskiej „Reflektor”. A  wobec wielkości 
talentu przybywających do naszego miasta wyko-
nawców, można tylko chylić czoła w geście uznania 
i podziwu. Co więcej w tym roku na tych parę festi-
walowych dni Koszalin stanie się jakby małym Pa-
ryżem, artyści uraczą nas bowiem muzyką z kraju 
nad Sekwaną!

Pierwszy raz nasz festiwal nabierze wymiaru te-
matycznego. Oczywiście – jak zawsze – domeną bę-
dzie piosenka z tekstem, ale organizatorzy zdecydo-
wali, by tym razem jeden z  dwóch zgłaszanych na 
przesłuchania utworów był polską wersją chanson 
française. Można więc spodziewać się znanych hitów, 
które oryginalnie śpiewali Edith Piaf, Jacques Brel 
czy Charles Aznavour. Zmiana tematyczna to jed-
nak nie jedyna nowość w tegorocznej edycji festiwalu. 
Nowa jest również jego data, jak wierzymy, wnoszą-
ca świeży powiew wiosny, budzącej do życia nie tylko 
przyrodę, ale i nowe pasje. Mamy wielką nadzieję, że 
wybrzmią one donośną nutą już 17 – 19 kwietnia, wte-
dy bowiem koszalińska wiosna oddychać będzie pio-
senką aktorską w świetle „Reflektora”.

Warto więc pomyśleć o  tym kwietniowym 
weekendzie i  już dziś zarezerwować bilety do Fil-
harmonii Koszalińskiej – i  tu kolejna nowość – 
gdzie XII edycja festiwalu zostanie oficjalnie otwar-
ta. Pierwsze nuty tegorocznego festiwalu wybrzmią 
zatem podczas uroczystego koncertu inauguracyj-
nego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej. Dyry-
gować nią będzie koszalinianin Maciej Osada-Sob-
czyński, kompozytor oraz dyrektor artystyczny 
festiwalu. Jako gwiazda wieczoru zaśpiewa zaś Mo-
nika Węgiel, aktorka teatralna i  dubbingowa oraz 

piosenkarka. Kolejne dni, poza trzymającą w  na-
pięciu rywalizacją konkursową, dostarczą nieza-
pomnianych wrażeń podczas dorocznego koncertu 
laureatów w  Polskim Radiu Koszalin. Koncert ten 
uświetni swym występem zdobywczyni ubiegło-
rocznej Grand Prix, Agata Klimczak-Kołakowska.

Żywimy głęboką nadzieję, że z  jednej strony 
wspomniane innowacje, z drugiej zaś niezmiennie 
wysoki poziom naszego festiwalu, zachęcą Państwa 
do spędzenia tego czasu z nami. Aha… i nie zapo-
mnijcie Państwo zabrać ze sobą czapek – bynaj-
mniej nie z powodu chłodnej atmosfery. W końcu 
wiosna w połączeniu z talentem i piosenką francu-
ską zaowocować może tylko jednym – chapeau bas!

Strona przygotowana przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

17 – 19 kwietnia, Ogólnopolski Festiwal Piosen-
ki Aktorskiej „Reflektor”, Filharmonia Koszaliń-
ska, Pałac Młodzieży, Radio Koszalin.
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Być może tytułowe słowa są dla Was niezrozu-
miałe. Nosferatu to wampir z  niemego filmu Frie-
dricha Wilhelma Murnaua z 1922 roku, drugie sło-
wo jest pseudonimem artystycznym Maćka Trembo-
wieckiego, basisty koszalińskiej formacji Raggafaya. 
Powodem napisania tego tekstu, jest coś bardzo nie-
banalnego, a mianowicie muzyka, którą Les Faroosh 
napisał do filmu „Nosferatu – symfonia grozy”.

Zacznijmy od początku. Właściwie od bardzo 
dawna Maćka pociągała muzyka i  nawet 3-letni li-
cencjat z anglistyki tej pasji w nim nie zgasił. Życie 
z muzyki wydało mu się na tyle motywujące i inspi-
rujące, że poświęcił dla tego celu wiele rzeczy. Pierw-
szym ważnym bodźcem, był obejrzany przez Maćka 
wywiad z francuskim kompozytorem, który nazywa 
się Eric Serra i ma na swoim koncie muzykę m.in. do 
filmów Luca Bessona. Serra jest także basistą i pew-
nie z tego powodu pierwszym instrumentem jaki 10 – 
letni, przyszły muzyk wziął do ręki, była gitara baso-
wa. Stało się to w sklepie muzycznym. Pięć lat później 
został właścicielem własnej basówki, którą sprezento-
wała mu mama, i od tej pory godzinami, sam uczył 
się na niej grać. Od początku szukał odmienności 
w muzyce, nie tego co można było usłyszeć w radiu. 
Jego pierwszy zespół nazywał się Drodrock i mimo, 
że nie odniósł sukcesu, była to dla Maćka niezła szko-
ła. Teraz mnóstwo polskich miast poznało Les Faro-
osha i jego kolegów, ponieważ Raggafaya sporo kon-
certuje, zapewne także dzięki udziałowi zespołu w fi-
nale polsatowskiego „Must be the Music”. 

Niezależnie od koncertów, Maciek cały czas my-
śli o  swoim „opus magnum” czyli wiekopomnym 
dziele, z  którego mógłby być dumny. Doprowadzi-
ło go to do zmierzenia się z muzyką do ponad półto-
ragodzinnego filmu. Tym razem bezpośrednią inspi-
racją był koncert brytyjskiego zespołu The Washing 
Machine, który odbył się w Radiu Koszalin. Muzycy 
zilustrowali wtedy niemy film Alfreda Hitchcocka 
„Lokator”. Maciek przez pół roku pracował nad nu-
tami do filmu Murnaua. Do nagrania tych wszyst-
kich dźwięków użył syntezatorów, gitar: akustycz-
nej i elektrycznej, gitary basowej i sticka – 10-struno-
wego instrumentu o niezwykłym brzmieniu. Jednak 
dzięki przygotowywanym własnoręcznie samplom, 
wszystkich instrumentów było kilkadziesiąt. Pyta-
ny o emocje, jakie wywołał wampir sprzed lat, Ma-
ciek mówi, że nie były zbyt duże, że raczej potrak-
tował swoją pracę jako uzupełnienie swoistego pasti-
szu, z którym „Nosferatu...” dzisiaj się kojarzy.

Jedno można powiedzieć na pewno. Publicz-
ny pokaz efektów pracy Les Faroosha w  Koszaliń-
skiej Bibliotece Publicznej odbył się przy pełnej sali 
i spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem. Autor już 
myśli o kolejnych projektach, które będzie chciał po-
kazać na scenie, a na razie zapraszamy do obejrze-
nia i  wysłuchania pracy Murnaua/Les Faroosha 
w youtube. Wystarczy wpisać „Nosferatu Rescored. 
Muzyka Les Faroosh”. ■ (KG)

Nosferatu wg
Les Faroosha
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Pozarządowy Koszalin

Niektórzy z  nas robią postanowienia nowo-
roczne, inni – postanowienia z  okazji nadejścia 
wiosny. Wiosna w  końcu przyszła, czas więc na 
postanowienia: proponujemy poniżej zestaw moż-
liwości włączenia się w działalność koszalińskiego 
sektora organizacji pozarządowych, na zasadzie 
realizacji postanowień służących własnemu roz-
wojowi bądź niesieniu wsparcia dla innych.

1. W Koszalinie działa blisko 300 organizacji, 
a  przeważająca większość z  nich to stowarzysze-
nia, które tworzą członkowie. Jeśli popierasz cele 
działania któregoś z nich, jeśli chcesz się zaanga-
żować w takie działania – zostań członkiem tej or-
ganizacji! Wydany właśnie „ATLAS koszalińskie 
organizacje pozarządowe” może Ci w tym pomóc.

2. Masz trochę wolnego czasu, lubisz pomagać 
innym – zostań wolontariuszem; zgłoś się do Ko-
szalińskiego Centrum Wolontariatu (http://wo-
lontariat-koszalin.pl) lub do dowolnej organiza-
cji działającej w naszym mieście. Wolontariuszem 
można zostać na dłuższy okres bądź jednorazo-
wo, w konkretnym wydarzeniu. Jesteś grafikiem 
komputerowym, księgową, potrafisz rysować 
i  uczyć tego dzieci – każda Twoja umiejętność 
może być wykorzystana w organizacjach!

3. Chcesz wesprzeć finansowo działalność 
wybranej organizacji – przekaż jej darowiznę 
(oprócz darowizn pieniężnych mogą to być rów-
nież darowizny rzeczy bądź usług). Od podsta-
wy opodatkowania można odliczyć darowizny 
w kwocie do 6% uzyskanego w ub. roku dochodu.

4. Inna formą wsparcia finansowego, ale tyl-
ko niektórych organizacji (tzw. OPP), jest prze-
kazanie 1% podatku przy rozliczeniu za 2014 r. 
Do końca kwietnia trwa akcja „Zostaw 1% podat-
ku w  Koszalinie” – szczegóły na sąsiedniej stro-
nie. W tej sytuacji nie wydajemy własnych pienię-
dzy – środki dla OPP pomniejszają wpływy z na-
szego podatku do budżetu państwa.

To tylko kilka możliwości zaangażowania się 
w  działalność sektora pozarządowego w  naszym 
mieście. Skontaktuj się z nami, jeśli te pomysły to dla 
Ciebie mało – pomożemy Ci zagospodarować Two-
je chęci i wypełnić wiosenne postanowienia! ■ (MW)

Pracownia Pozarządowa
ul. Dworcowa 2, Koszalin
tel. (94)340 35 23
biuro@pracowniap.org.pl

WIOSNA,
WIOSNA...
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