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15.01 Andrzej Poniedzielski, Kawałek Podłogi
19, 20, 21.01 Adam Makowicz, Filharmonia
28.01 „Świętoszek” premiera, BTD
28.01 Ania Szarmach, CK105
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Pragnę zacząć od podziękowań pod Państwa adresem, że byliście z
nami. Mieliśmy przyjemność zaproponować Wam blisko 550 wydarzeń
artystycznych, które miały widownię liczącą 280 tysięcy osób. Słuchamy
Waszych uwag i propozycji, tak abyście mogli stać się współreżyserami
działań artystycznych Centrum Kultury 105. Jedną z naszych propozycji jest „Start-Up Kultura” czyli konkurs skierowany do wszystkich pomysłowych i kreatywnych koszalinian. Mogą to być najbardziej szalone
pomysły, typu urodziny ulicy albo klatki schodowej. Mikrozdarzenia od
Was dla Was mogą cementować lokalne grupy i dawać wiatru w skrzydła. Zachęcamy także do współtworzenia repertuaru kina Kryterium –
czy to DKF-u czy seansów eventowych. Chętnie poznamy także Wasze
marzenia, jeśli chodzi o zespoły czy muzyków, w tym jazzowych. Życzę
Państwu inspirującego nowego roku i namawiam do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, bo to podobnie jak aktywność sportowa, przedłuża nam życie.

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

Paweł Strojek,
dyrektor
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
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Polecamy kultura

W samym środku zimy brazylijski karnawał gorących czerwonych serc. Po raz 25 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 450 wolontariuszy zebranych w koszalińskim sztabie, będzie kwestować na
ulicach Koszalina, a także Mielna, Rosnowa, Łękna,
Niemicy, Biesiekierza, Tymienia, Świeszyna, Mścic,
Sarbinowa i kilka innych. Do puszek wolontariuszy
wrzucane będą pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Główny koncert startuje o 14:00 przed koszalińskim
ratuszem. Licytacje, muzyka i zabawa do samego wieczora. Będzie można wylicytować orkiestrowe pamiątki i prezenty przekazane przez przyjaciół Orkiestry. Wystąpią zespoły działające przy CK 105 w Koszalinie, a po „światełku do nieba”, swoje przeboje
zaśpiewa Norbi. ■ (KP)

fot. Materiały promocyjne

15 stycznia, Koncert Dla Mieszkańców Miasta, godz.
14:00-21:00, Rynek Staromiejski, wstęp wolny.

fot. Materiały promocyjne

Orkiestra
finiszuje

Farben Lehre
unplugged
Po trzydziestu latach na scenie, w tym roku po
raz pierwszy w swojej historii zespół zagra serię koncertów „bez prądu” w kilkudziesięciu wybranych klubach. Wszystko za sprawą wydanego jesienią ubiegłego roku albumu akustycznego, który okazał się
najbardziej istotnym akcentem jubileuszowego, trzypłytowego wydawnictwa „Trzy dekady”. W setliście
60-70 minutowych koncertów znajdzie się około 20
piosenek w wersjach „unplugged”. Na scenie pojawi
się siedem osób, a w niektórych miastach również zawitają na niej dodatkowi muzycy, zaproszeni w charakterze gości. Zespół skrupulatnie i z dużą atencją
przygotowuje się do tych występów, zapewniając jednocześnie, że będą to wyjątkowe koncerty w jego trzydziestoletniej biografii. ■ (RC)
27 stycznia, koncert Farben Lehre akustycznie,
godz. 20:00, Club105, ul. Zwycięstwa. Bilety: 30 zł
w przedsprzedaży, 35 zł w dniu koncertu. Dostępne
na www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl, kasa
kina Kryterium, recepcja CK105.

fot.: Łukasz Rajchert
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Karnawał
z filharmonią

▴ Adam Makowicz

fot.: Stanisław Bryg

▴ Jan Jakub Bokun

Legenda polskiego jazzu
Po wiedeńsku i nie tylko
Tradycyjnie początek roku na całym świecie
przyjęło się świętować po wiedeńsku - królują walce, polki, marsze, galopy. Tak będzie także w Filharmonii Koszalińskiej. Przez trzy kolejne wieczory, od
12 do 14 stycznia wystąpi orkiestra pod batutą Jana Jakuba Bokuna. Klasyczny program wzbogacony zostanie o żywiołowe akcenty taneczne słowiańskie (Antonin Dworzak „Tańce słowiańskie” nr 7, 10 ,11) i węgierskie (Johannes Brahms „Tańce węgierskie” nr 1, 3,
4). Gospodarzem wieczoru będzie dobrze znany koszalińskiej publiczności Andrzej Zborowski. Jego zapowiedzi przybliżą informacje na temat prezentowanych dzieł i ich kompozytorów, co sprawi, że będzie
to niezapomniane noworoczne spotkanie z muzyką.

W styczniu w Filharmonii Koszalińskiej wystąpi mistrz improwizacji, wybitny pianista - Adam Makowicz. W poszukiwaniu własnej drogi artystycznej
muzyk początkowo wybrał niezwykle skromną egzystencję. Jego oazą na przełomie lat 50-tych i 60-tych
stał się krakowski klub jazzowy „Helicon”.
W 1962 roku wraz z saksofonistą Januszem Muniakiem, Adam założył grupę „Jazz Darings”. Janusza Muniaka wkrótce zastąpił trębacz Tomasz Stańko,
a zespół uznano za pierwsze europejskie combo jazzowe.
W 1978 roku Makowicz wyjechał do USA na
6-miesięczny kontrakt do USA i od tego czasu Nowy
Jork, Manhattan, stał się jego domem. Po wprowadzeniu w Polsce w 1981 roku stanu wojennego wraz
z innymi polskimi artystami mieszkającymi w USA,
Adam wziął udział w emitowanym na cały świat programie telewizyjnym „Żeby Polska była Polską”, co na

Polecamy kultura

fot.: Archiwum T. Kukurby
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▴ Tomasz Kukurba
Odgłosy zanikającego świata

kilka długich lat definitywnie zamknęło mu możliwość przyjazdu do Kraju. Dopiero po 1989 roku mógł
przyjechać do ojczyzny, którą do dziś odwiedza regularnie.
W Koszalinie wirtuoz wystąpi w ramach koncertów karnawałowych. Melomani będą mieli przyjemność wysłuchania dzieła Georga Gershwina „Błękitna
rapsodia”, w wykonaniu Adama Makowicza trzy razy
tj. 19, 20 i 21 stycznia o godz. 18:30. Utwór ten stał się
znakiem rozpoznawczym kompozytora, a on sam nazwał go „muzycznym kalejdoskopem Ameryki”.
Dodatkową atrakcją wieczoru będzie możliwość
udziału w spotkaniu z legendą polskiego jazzu zaraz
po koncercie. Artysta będzie opowiadał o swoich doświadczeniach z muzyką, a także odpowiadał na pytania słuchaczy.

Program koncertów zaplanowanych na koniec
stycznia (28‑29.01) wymyka się jednoznacznej klasyfikacji. Zaprezentowana muzyka stanowi połączenie
różnych stylów muzycznych. Odnaleźć w niej można brzmienia bałkańskie, skale i ornamentykę arabską, muzykę ognistej Andaluzji, ciszę armeńskiego
stepu, koloryt Bliskiego i Dalekiego Wschodu. To muzyka, która przemawia do duszy: wzniosła, duchowa,
ponadczasowa. Dzieje się tak za sprawą dwójki nietuzinkowych solistów, którzy wystąpią z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Bohdana Jarmołowicza.
Pierwszy z nich, Kamil Radzimowski jest jedynym w Polsce instrumentalistą grającym na duduku,
najstarszym armeńskim instrumencie dętym.
Drugim solistą jest charyzmatyczny altowiolista
Tomasz Kukurba. Jego oryginalne wokalizy, orientalne melizmaty, zaśpiewy i zawodzenia znacznie wzbogacają wykonywane utwory, których jest kompozytorem.
Orkiestra uzupełni akompaniamenty orkiestrowymi utworami instrumentalnymi, nawiązując do tematyki koncertu.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

• „Przewodnik po Bożym Narodzeniu” Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• „Sztuka Koszalina. Witraże koszalińskiej
katedry” w Muzeum

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa
sztuki współczesnej – Sztuka
dawna i rzemiosło od baroku
do secesji – Pradzieje Pomorza.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 10.02
„Przewodnik po Bożym
Narodzeniu”. Cykl wystaw

poświęconych atrybutom świąt
Bożego Narodzenia. Przygotowana przez Muzeum
Etnograficzne w Toruniu.
Muzeum, ul. Młyńska;
—
„Sztuka Koszalina. Witraże
koszalińskiej katedry”.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 1.12
Zabytek Miesiąca. Kamienny

topór bojowy. Odkryty w okolicy miejscowości Podborsko.
Muzeum, ul. Młyńska;

CENY BILETÓW
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 5 zł (1 osoba), zbiorowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł,
lekcja muzealna poza siedzibą
muzeum – 50 zł (plus koszty
dojazdu i delegowania pracownika). W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na
ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp
na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny
przed zamknięciem Muzeum;
— 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 –
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.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

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

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

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne BTD

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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• DKF: „Nowy początek” w kinie Kryterium

• „Seans” w BTD

• Recital Lesji Schulc w Kawałku Podłogi

3 Wtorek

6 Piątek

7 Sobota

— 18:00
DKF: „Nowy początek”.

— 19:00
„Seans” – Duża Scena,

— 12:00
Kino Małego Widza: „Wilk
w owczej skórze” (popcorn

Reż.: Denis Villeneuve;
obsada: Amy Adams,
Jeremy Renner, Forest Whitaker; gat.: Thriller/Sci-Fi;
USA 2016; 116 min. Wybitna lingwistka Louise Banks
(Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym,
jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad
Ziemią. Nikt tak naprawdę
nie wie, czy obcy przybyli na
Ziemię w celach pokojowych
czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym
wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna
napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

reż. Z. Derebecki, czas 2h
z przerwą. Zapraszamy
Państwa na wieczór z duchami. Nie, nie będziemy straszyć. Ta komedia to pretekst
do wybornej zabawy odwiecznymi damsko-męskimi
konfliktami. Karol, popularny pisarz i nie uznający granic artysta, dla poszerzenia
spektrum swoich doświadczeń, organizuje wraz ze swą
żoną seans spirytystyczny.
Wieczór zapowiada się rozkosznie, jednak wkraczanie
na niebezpieczne terytoria
nie zawsze uchodzi bezkarnie. BTD, plac Teatralny 1;

za 1 zł). Młody wilk Szary, syn
charyzmatycznego wodza stada, wcale nie garnie się do tego,
aby zostać jego następcą. Interesują go: dobra zabawa, tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone pościgi za owcami
i wylegiwanie się na słonecznych polanach. Jednak pewnego dnia, za sprawą niefortunnego zaklęcia, jego beztroskie
życie wywróci się do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi się… w owczej skórze! Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Seans” – Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. BTD,
plac Teatralny 1;

— 19:00
Rewia „Lata 20-te, lata-30 te”,

po rewii zabawa z DJem. Bilety: 30/40 zł + kolacja 30 zł. Teatr Variete-Muza, ul. Morska;
— 20:00
„Jak Jemu śpiewają” – reci-

tal Lesji Schulc. Spotkanie kolęd z Polski, Ukrainy, Białorusi
i Czech. Bilety: 20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: freeimages.com

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Strażniczka Magicznego Lasu” w BTD

• DKF: „Paterson” w kinie Kryterium

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

8 Niedziala

9 Poniedziałek

11 Środa

— 12:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, reż. M. Bor-

—
Otwarcie wystawy pt.:
„Lata 20. i 30. XX wieku”.

— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena,

10 Wtorek

— 16:00
Dyskusyjny Klub Ksiązki

chardt. Szanowne urwisy,
urwipołcie i huncwoty! Sytuacja jest tragiczna. W Wielkim
Magicznym Lesie Północnym
dochodzi do zdarzeń dziwnych,
a nawet przerażających. Oto
przykłady: stary żubr odmówił
robienia zdjęć , zabrakło imion
dla dzieci pewnej powszechnie
szanowanej ryby, a podgrzybek
zaczął mówić po łacinie.
BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
„Noc poety, wiersze i piosenki
Jonasza Kofty”, Scena na Za-

pleczu, reż. Zespół Bez Jacka+
Alias, Scena Inicjatyw Aktorskich, czas: 1h 10 min bez przerwy. Stare przysłowie mówi.:
„Dzień jest ojcem pracy, a noc
matką myśli”. Jest też matką
poezji, bo to pora magiczna,
pełna tajemnic i niedopowiedzeń. Z nich właśnie tkał swoje
wiersze Jonasz Kofta. W spektaklu: „Noc poety” zapraszamy
do spędzenia kilku magicznych
godzin z poetą. BTD,
plac Teatralny 1;

Wstęp wolny. KBP Galeria
Region, pl. Polonii;

—
Wystawa prac uczestników
zajęć plastycznych dla dorosłych odbywających się w
CK105 w Koszalinie. Gru-

pa twórcza powstała w 2012 r.
Obecnie składa się z dwóch sekcji. Na wystawie w Galerii Ratusz zobaczymy prace o różnej tematyce, wykonane różnymi technikami. Galeria Ratusz
I piętro, Rynek Staromiejski;

— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, reż. M. Bor-

chardt. BTD, plac Tetralny 1;

— 18:00
DKF: „Paterson”. Paterson jest

kierowcą miejskiego autobusu.
Niczego mu nie brakuje.
Kocha swoją pełną szalonych
pomysłów żonę, która każdego dnia tworzy nowy plan na
przyszłość. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

reż. M. Borchardt.
BTD, plac Tetralny 1;

podczas, którego porozmawiamy o książce G.D.Robertsa „Shantaram”. Wstęp wolny. KBP filia nr 9, ul. Struga;
— 18:00
Poeci: Krystyna Pilecka oraz
Lech Kamiński zapraszają na
drugie spotkanie z ich poezją. Tym razem zaprezen-

tują swoje najlepsze, wesołe wiersze. Temat spotkania
to „I jesień może być wesoła:
rozśmieszy i ucieszy”. Spotkanie muzycznie uświetni uniwersalny artysta Waldemar
Jarosz. Wstęp wolny. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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fot. Materiały promocyjne
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• Jakub Bokun w Filharmonii

• „Noc poety, wiersze i piosenki Jonasza Kofty”

• KMW: „Zakwakani” w kinie Kryterium

12 Czwartek

13 Piątek

14 Sobota

—
„Woda”, wystawa malarstwa
i obiektów Macieja Gorczyńskiego (czynna do 29.01). Ga-

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki, będziemy rozmawiać o to-

— 10:00
Bal Przebieranców.

leria Scena, wystawa w Bałtyckiej Galerii Sztuki w CK105;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z Michałem Cessanisem,

dziennikarzem, podróżnikiem,
sekretarzem redakcji National Geographic Traveler. Wstęp
wolny. Sala kinowa KBP;
— 18:00
Karaoke dla seniorów.

Wstęp wolny. Club 105;

— 18:30
Koncert Symfoniczny
„Po wiedeńsku i nie tylko”.

J. J. Bokun – dyrygent.
Początek roku przyjęło się
świętować po wiedeńsku królują walce, polki, marsze,
galopy. Tak będzie i u nas,
ale wzbogacimy o m.in. żywiołowe akcenty taneczne
słowiańskie i węgierskie.
Filharmonia Koszalińska;

— 19:00
„Mężczyzna z zakolami”, recital Ł. Majewskiego. Piosen-

ka autorska i poetycka. Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi;

w BTD

miku poezji Stanisława Barańczaka „Zwierzęca zajadłość”.
Wstęp wolny. KBP filia nr 3,
ul. Młyńska;
— 18:30
Koncert Symfoniczny
„Po wiedeńsku i nie tylko”.

Jan Jakub Bokun – dyrygent.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Noc poety, wiersze
i piosenki Jonasza Kofty”,

Scena na Zapleczu.
BTD, plac Teatralny 1;

— 20:00
„Salsoteka”. Wieczór tanecz-

ny. Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:30
Rewia Studio 54.

Bilety: 30/40 zł + kolacja
30 zł. Teatr Variete-Muza,
ul. Morska;

Dzieci 3-6 lat z rodzicami.
Zapisy: 94 348 05 00. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 11:00-14:00
Giełda kolekcjonerska. Zapisy:

94 343 20 11. Muzeum;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Zakwakani” (zestaw małego widza:

cola i popcorn – 2,5 zł). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00 i 19:00
„Żona potrzebna od zaraz”,

Duża Scena, Teatr im. J. Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego,
reż. Z. Derebecki. „Cóż gorszego
od posiadania żony może spotkać mężczyznę? Chyba tylko
brak małżonki. Zwłaszcza, że
jej posiadanie stanowi warunek
osiągnięcia prestiżowego awansu zawodowego...” BTD;
— 18:30
Koncert Symfoniczny „Po wiedeńsku i nie tylko”. J. J. Bokun

– dyrygent. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Steel Drunk Vendetta Tour
2017 Koszalin. Bilety: 10 zł.

Kawałek Podłogi;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne artysty

Kalendarium kulturalne

• Koncert Dla Mieszkańców Miasta

• Aleksander Gref w Filharmonii

• Noworoczne Popisy Gitarzystów

15 Niedziela

18 Środa

20 Piątek

— 14:00-21:00
Koncert Dla Mieszkańców
Miasta (w ramach finału
WOŚP, gwiazda: Norbi). Wstęp

— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, reż. M. Bor-

— 18:30
Legendy polskiego jazzu.

(gwiazda Norbi)

wolny. Rynek Staromiejski;

— 18:00
„Żona potrzebna od zaraz”,

Duża Scena, Teatr im. J. Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego,
reż. Z. Derebecki. BTD,
plac Teatralny 1;
— 20:00
Andrzej Poniedzielski, nowy
program pt.: „Melo - Nie –
Dramat” (opis na str. 17).

Bilety: 50 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

17 Wtorek
— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, reż. M. Bor-

chardt. BTD, plac Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Lion. Droga do domu”.

Pięcioletni chłopiec gubi się
na ulicach Kalkuty, tysiące
kilometrów od domu.
Napotkanym ludziom nie
jest w stanie powiedzieć
o sobie wiele. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

chardt. BTD, plac Teatralny 1;

— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiązki. Książka: K. Micha-

lak „Zachcianek”. Wstęp wolny. KBP filia nr 8, ul. Andersa;

19 Czwartek
— 18:30
Legendy polskiego jazzu.

A. Gref – dyrygent, A. Makowicz – fortepian. Występ jednego z najważniejszych pianistów
w historii polskiego jazzu.
Jest to też niepowtarzalna
okazja do wysłuchania uwielbianej przez publiczność „Błękitnej rapsodii” w autorskiej
wersji artysty. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Prawda”, Scena na Zapleczu,

reż. R. Matusz. BTD,
plac Teatralny 1;
— 19:00
Morze Architektury.

Wykład architektoniczny.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

w Pałacu Młodzieży

Aleksander Gref – dyrygent
Adam Makowicz – fortepian. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Dzień Babci – rewia

Lata 20-te, lata 30-te,
po rewii zabawa z DJem.
Bilety: 30/40 zł, z kolacją
70 zł. Teatr Variete-Muza,
ul. Morska;
— 20:00
Freida Band. Wieczór

taneczny z zespołem.
Bilety: 15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

21 Sobota
— 10:00
Noworoczne Popisy Gitarzystów. Do tradycji już nale-

ży impreza Zbigniewa Dubielli i Marka Dziedzica, na której
ich wychowankowie prezentują swoje umiejętności gry na gitarze. Wysłuchamy popisów solowych oraz zespołowych na
gitarach klasycznych i elektrycznych. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

Kalendarium kulturalne

• KMW: „Vaiana: Skarb oceanu” w kinie Kryterium

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

Zajęcia taneczno-gimnastyczne
dla dzieci (7-10 lat) wraz z rodzicami. Prowadząca: A. Sienko, instruktor fitnessu – ćwiczeń siłowych, nauczyciel tańca. Zapisy: 94 348 05 00. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Vaiana: Skarb oceanu”

(zajęcia plastyczne). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 17:00
Koncert kolęd zespołów
z CK105. Club105,

ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Legendy polskiego jazzu.

A. Gref – dyrygent, A. Makowicz – fortepian. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
„Noc poety, wiersze i piosenki Jonasza Kofty”, Scena na za-

pleczu. BTD, plac Teatralny 1;

— 20:00
TZN Xenna – koncert rockowy.

Bilety: 20/30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: S. Iwański

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• „Szalone nożyczki” w BTD

• Wystawa Sławomira Iwańskiego „Typoplakat”

22 Niedziela

23 Poniedziałek

— 10:00 i 12:00
„Teatr Malucha” – zajęcia te-

— 17:00
Wieczór Kolęd. W koncercie

atralne dla dzieci od lat 5, Mała
Scena, reż. Marcin Burchardt.
Nasi najmłodsi widzowie, odwiedzają teatr po to żeby obejrzeć bajkę. Bajki takie przeżywamy, wierzymy w nie. Za pomocą wyobraźni przenosimy
się do ich magicznego świata.
BTD, plac Teatralny 1;
— 12:00
Kino z Rodziną: „Za niebieskimi drzwiami” (od 12 lat). Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 13:00
Zabawa karnawałowa z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi. W programie: szalone

tańce, konkursy ze słodkimi
upominkami, zabawa z Kubusiem i przyjaciółmi, piękna
scenografia. Zapisy: 94 347 57
30, 607 882 491. Bilety: 20 zł.
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Szalone nożyczki”, Duża

Scena, reż. A. Chichłowski.
„Szalone nożyczki” to niezwykła komedia kryminalna, rozgrywająca się w wyjątkowym
salonie fryzjerskim. BTD,
plac Teatralny 1;

zaprezentuje się Franciszkański
Chór „Lutnia” i Chór „Frontowe Drogi”. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 17:30
Otwarcie wystawy: Sławomir
Iwański „Typoplakat”. Absol-

went PWSSP w Łodzi, zajmuje się projektowaniem graficznym oraz grafiką warsztatową.
Od 1997 zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera w Łodzi,
gdzie prowadzi na podstawie
autorskiego programu Pracownię Plastyki Obrazu Filmowego.
Równolegle zajmuje się projektowaniem graficznym. Posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt zrealizowanych plakatów
oraz wiele projektów logotypów,
identyfikacji wizualnej, projektów opakowań oraz liczne
opracowania graficzne książek
i katalogów. Kuratorem wystawy jest E. Miśkiewicz-Żebrowska, prezes Okręgu Koszalin –
Słupsk Związku Polskich Artystów Plastyków. Galeria Ratusz
II piętro, Rynek Staromiejski;

fot.: Materiały promocyjne PM

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• DKF: „Sully” w kinie Kryterium

• Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem

• Turniej Szachowy „Cztery Pory Roku”

24 Wtorek

25 Środa

27 Piątek

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa
Literackiego w Koszalinie pt.:
„Ciepłe słowa w mroźne dni”.

— 18:00
Wieczór poetów Grzegorz
Malecha. Wstęp wolny. Kawa-

— 16:30
Turniej Szachowy „Cztery
Pory Roku” poprowadzi

W programie: autoprezentacje
własne Brackich poetów, felieton tematyczny Romka D. i minispektakl „Noworoczna Szopka” Z. Zawilskiej. Prowadzenie: K. Pilecka i R. Dopieralski.
Wstęp wolny. Klub osiedlowy
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Sully”. 15 stycznia 2009

roku cały świat był świadkiem „Cudu na rzece Hudson”, kiedy to kapitan „Sully”
Sullenberger posadził uszkodzony samolot na zimnych
wodach rzeki Hudson, ratując życie 155 osobom znajdującym się na pokładzie.
Jednak, mimo że opinia publiczna i media głośno wychwalały Sully'ego za jego wyjątkowe umiejętności lotnicze, w czasie śledztwa zostały
ujawnione fakty, które mogły
zniszczyć jego reputację i karierę. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

łek Podłogi, ul. Piastowska;

— 18:00
Kryterium Movie: „Jarocin.
Po co wolność”. Historia Fe-

stiwalu Jarocin od narodzin po
dziś dzień. Wywiady z muzykami, zdjęcia archiwalne. Idea,
która leży u początku powstania. Wszystko na tle realiów komunistycznego świata. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

26 Czwartek
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem. Spotkanie pod nazwą

„Przygody z Pamięcią”, na którym będą wyświetlane filmy
„Muzeum w Koszalinie” oraz
„Noce w Muzeum”. Wstęp wolny. Club 105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Szminka Movie: „Z innego świata”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

w Pałacu Młodzieży

D. Długopolski sędzia główny klasy II. Zapisy: 729 172
172. Liczba miejsc ograniczona. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 18:30
Koncert Symfoniczny
„Odgłosy zanikającego świata”. B. Jarmołowicz – dyry-

gent, K. Radzimowski
– duduk, T. Kukurba
– altówka. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Rewia „Lata 20-te, lata
30-te”. Bilety: 30/40 zł

+ kolacja 30 zł. Teatr
Variete-Muza, ul. Morska;
— 20:00
Koncert Farben Lehre akustycznie (opis na str. 3). Bile-

ty: 30/35 zł. Dostępne: www.
ck105.koszalin.pl, kasa kina
Kryterium, recepcja CK105,
www. kupbilecik.pl. Club 105;

— 20:00
Karnawał w kubańskich
rytmach – wieczór taneczny.

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

• W samo południe w Muzeum

fot. Materiały promocyjne

• Koncert Ani Szarmach w CK105

łudnie spotkamy się z twórcami
projektu „Szlak Tradycji Miejskich „Trzej Bracia” A. Kuczkowskim i B. Buziałkowską.
Opowiedzą oni o głównych założeniach pomysłu polegającego
na rewitalizacji oraz udostępnieniu dla ruchu turystycznego i edukacji zabytków położonych we wschodniej partii
Starego Miasta w Koszalinie.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Królowa Śniegu 3: Ogień
i lód” (po seansie zajęcia Zum-

ba Fitness). Kino Kryterium;

— 18:30
Koncert Symfoniczny
„Odgłosy zanikającego świata”. B. Jarmołowicz – dyry-

gent, K. Radzimowski – duduk,
T. Kukurba – altówka.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

• DKF: „Ukryte piękno”

29 Niedziela

28 Sobota
— 12:00
W samo południe. W samo po-

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Muzeum

12-13

— 19:00
„Świętoszek”, premiera,

Duża Scena, reż. P. Szkotak.
Klasyczna komedia Moliera.
Sztuka o krytyce i hipokryzji
religii. Dążeniu do celów i osiągania własnych korzyści za
wszelką cenę wykorzystując
ludzi i sprzyjające okoliczności.
Tytułowy Świętoszek, czyli
Tartuffe, pojawia się w domu
Orgona. Zdobywa jego zaufanie i wpływa na każdą podejmowaną przez gospodarza
decyzję. BTD;

— 20:00
„W hołdzie Natalie Cole”. Karnawałowy koncert Ani Szarmach (opis na str. 15). Wstęp

wolny. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na
rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Sala widowiskowa CK105;
— 20:00
Bartas – koncert. Bilety:

20 zł. Kawałek Podłogi;

— 19:00
„Świętoszek”, Duża Scena,

premiera dla „Bronka”,
spektakl zamknięty.
BTD, plac Teatralny 1;

— 20:00
Stand – up, Darek i Jacek
prezentują: Wiolka Walaszczyk i Michał Kutek.

Bilety: 20/30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

31 Wtorek
— 9:00
„Świętoszek”, Duża Scena,

reż. P. Szkotak. BTD,
plac Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Ukryte piękno”. Osobi-

sta tragedia sprawia, że pewien
nowojorski specjalista od reklamy popada w głęboką depresję.
Jego znajomi opracowują niekonwencjonalny plan, by wyleczyć go z choroby. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 10. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00 – 16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 – 16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00 – 20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00 –
16:00. W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:00
– 17:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi
okres wakacyjny (lipiec i sierpień) - w tym okresie Muzeum
jest czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00 – 17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00 – 19:00
sob.: 9:00 – 15:00

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

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

Polecamy kultura

Szarmach
śpiewa Cole
Koncert „W hołdzie Natalie Cole” to połączenie
genialnego brzmienia utworów Natalie Cole z nową
oprawą aranżacyjną, głosem i interpretacją Ani Szarmach oraz udziałem gości specjalnych. Szarmach fascynuje nie tylko głębią i barwą swojego głosu, ale także niezwykłą wrażliwością oraz nieustanną chęcią
poszukiwań nowych przestrzeni muzycznych. Najnowsza przygoda muzyczna, to koncert z repertuarem Natalie Cole, na który składają się największe
przeboje artystki w aranżacjach Grzegorza Jabco Jabłońskiego i Ani Szarmach.
Ania jest artystką niezależną i wszystkie swoje
płyty nagrywa samodzielnie, bez wsparcia wytwórni
muzycznych. Jej albumy są w pełni autorskie. Jest ona
także producentem wszystkich swoich płyt. Do tej
pory pojawiły się cztery: „Sharmi”, „Inna”, „Pozytywka” oraz najnowsza: „Shades of Love” (w kwietniu tego
roku). Jej współproducentami są: Maciej „Envee” Goliński - muzyk, producent i DJ oraz Grzegorz „Jabco”

Jabłoński – kompozytor, wszechstronny muzyk, producent, pianista i aranżer oraz kierownik muzyczny
zespołu. Ania Szarmach od lat pracuje z wieloma, wysoko cenionymi muzykami polskiej i światowej sceny
popowej i jazzowej. Do współpracy nad swoimi albumami i udziału w koncertach zaprasza zawsze najlepszych instrumentalistów oraz wokalistów. W nagraniach jej piosenek między innymi udział wzięli: Adam
Bałdych, Marcin Wasilewski, Frank McComb, Ryszard Bazarnik, chór Sound’n’Grace, Anna Maria Jopek, Kuba Badach, Piotr Żaczek, Robert Luty, Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, Michał Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Herdzin,
Michał Tokaj. Premiera koncertu „W hołdzie Natalie
Cole” odbyła się podczas tegorocznego Gospel Festiwal w Gniewie. Ani towarzyszyli wspaniali goście m
in. Frank McComb, David Haynes, Wayne Ellington
oraz Marek Bałata. Koncert został żywiołowo przyjęty przez publiczność. ■ (RC)
28 stycznia, „W hołdzie Natalie Cole”. Karnawałowy koncert Ani Szarmach, godz. 20:00, wstęp wolny. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka
na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie (uwaga! Liczba miejsc ograniczona!).
Sala widowiskowa CK 105, ul. Zwycięstwa.

fot.: Materiały promocyjne

14-15

Polecamy kultura

„Woda”

„Pokuć”
nagrodzony
Koszaliński monodram, w wykonaniu Szymona Majchrzaka i w reżyserii Ewy Czapik-Kowalewskiej, otrzymał kolejną nagrodę. Tym razem od Kapituły Akredytowanych Dziennikarzy, za najlepsze
przedstawienie 31. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, w postaci nagrody ufundowanej przez
Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Nagrodę otrzymali za szczególną wrażliwość w wyrażeniu uczuć bohatera, za prawdziwość postaci oraz
za przedstawienie trudnego tematu zróżnicowanymi środkami wyrazu. Warto dodać, że toruńska impreza nazywana jest „Festiwalem festiwali”, ponieważ
nie można się na nią zgłosić; aby móc wystąpić w Toruniu, artysta musi otrzymać nagrodę na innym festiwalu. Szymon pojawił się tam wśród gwiazd polskiej sceny monodramu, w konkursie wzięło udział 7
spektakli – m.in. spektakl w reżyserii Piotra Ratajczaka „Wojna to tylko kwiat”, w wykonaniu Agnieszki
Przepiórskiej, „DDR” w wykonaniu Grażyny Marzec
(żony Olgierda Łukaszewicza), czy „Matka” w wykonaniu Małgorzaty Pieńkowskiej, znanej z serialu „M
jak miłość”. Gratulujemy! ■ (KG)

Wystawa hiperrealistycznych obiektów malarskich, które można pomylić z rzeczywistością. Mroczna, metafizyczna twórczość Macieja Gorczyńskiego
mimo, że bazuje na malarstwie, ma wiele wspólnego z konceptualizmem. Prawie wszystkie prace artysty balansują na granicy abstrakcji i fotograficznego realizmu. Obrazy i obiekty, wyrwane z kontekstu,
umieszczone w nietypowych miejscach i konfiguracjach zaskakują i wywołują niedowierzanie. Artysta powiększa fragment rzeczywistości, szlifuje i czyści go, tak by nic zbędnego nie zakłócało obrazu, po
czym umieszcza obiekt w miejscach, które zaprzeczają prawom fizyki: krople wody na pionowej ścianie,
lampa zamiast na suficie na ścianie. ■ (RZ)
12-29 stycznia, „Woda”, wystawa malarstwa
i obiektów Macieja Gorczyńskiego, Galeria Scena,
wystawa w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Centrum
Kultury 105 w Koszalinie.

fot.: Archiwum M.Gorczyńskiego

fot. Ewa Czapik-Kowalewska

Gorczyńskiego
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fot.: Materiały promocyjne

Premiera
Moliera

Poniedzielski
bez dramatu
Andrzej Poniedzielski, to prawdziwy człowiek orkiestra. Satyryk o niezwykle subtelnym poczuciu humoru, poeta, pieśniarz, konferansjer, gitarzysta, reżyser, aktor, scenarzysta, a do tego Mistrz Mowy Polskiej z 2011 roku i Ambasador Polszczyzny (2015). Jego
piosenki, oprócz niego samego śpiewali m.in. : Anna
Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Lora Szafran, Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Edyta Geppert czy
w koncu żona, Ela Adamiak. W 2014 roku miał premierę program jubileuszowy z okazji 60. urodzin artysty pt.: „Monday-Day, czyli Sing, Spring & Drink,
w którym jubilat prezentował najlepsze piosenki z całej swojej twórczości, które potem ukazały się na płycie „Live”, zarejestrowanej na koncercie w Teatrze
Ateneum. W październiku 2016 roku nakładem wydawnictwa Prószynski i S-ka, ukazało się najpełniejsze wydanie wierszy i piosenek Andrzeja Poniedzielskiego pod tytułem „Dla duszy – gram”. W Koszalinie
zaprezentuje się w swoim nowym autorskim programie „Melo-nie-dramat”. ■ (KG)

Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza na premierę „Świętoszka” czyli współczesną interpretację komedii Moliera, tekstu napisanego w 1661 roku, który okazuje się zaskakująco aktualny; obnaża obłudę, chęć
władzy i fałszywą religijność. Tytułowy Świętoszek,
czyli Tartuffe, pojawia się w domu Orgona. Zdobywa
jego zaufanie i wpływa na każdą podejmowaną przez
gospodarza decyzję, od przepisania całego majątku
po zaręczyny intryganta z córką Marianną. Rodzina
widzi obłudę i hipokryzję Tartuffa, dlatego przygotowują spisek, który ma odkryć nieczyste intencje Świętoszka. Reżyseria - Paweł Szkotak , muzyka - Krzysztof Nowikow, scenografia – Mariusz Napierała. Obsada: Żanetta Gruszczyńska - Ogonowska – Elmira,
Żaneta Kurcewiczówka – Doryna, Anna Podgórzak –
Marinna, Małgorzata Wiercioch – p. Pernelle, Artur
Czerwiński – Kleant, Leszek Andrzej Czerwiński –
Tartuffe, Michał Karwowski – Walery, Wojciech Kowalski – Damis, Piotr Krótki – Loyal i Urzędnik,Wojciech Rogowski – Orgon. ■ (KG)
28 stycznia, „Świętoszek” Moliera, premiera,
godz. 19:00, Duża Scena, BTD.

fot.: HaWa

15 stycznia, Andrzej Poniedzielski „Melo-nie-dramat”, godz. 20:00, bilety: 50 zł. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska.
▴ Paweł Szkotak, reżyser spektaklu
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Rok 2016 upłynął w Koszalinie pod znakiem obchodów 750-lecia lokacji miasta. Świętowaliśmy wszyscy – mieszkańcy, instytucje, przedsiębiorcy oraz
sympatycy Koszalina. Wzięliśmy udział w wielu ciekawych, barwnych i inspirujących przedsięwzięciach
kulturalnych. Nie zabrakło też propozycji dla miłośników historycznego Koszalina. Ukazało się wiele
publikacji mających na celu popularyzację historii naszego miasta. Szczególnie ciekawe i atrakcyjne wizualne okazały się wydawnictwa Archiwum Państwowego w Koszalinie z cyklu „Cossalin ad Fontes”. Dla
wielu mieszkańców najważniejsze było jednak wydanie pierwszego tomu monografii miasta pt.: „Dzieje Koszalina do 1945 r.” pod redakcją Edwarda Włodarczyka i Radosława Gazińskiego. Publikacja była
pierwszym zestawieniem monograficznym historii
miasta od ponad 40 lat. Poszczególne rozdziały zostały napisane przez znakomitych historyków Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydawnictwo zamykała kolorowa wkładka z bardzo ciekawą ikonografią miasta.
W styczniu 2017 ukaże się drugi tom monografii, będący jednocześnie publikacją zamykającą obchody
750-lecia lokacji miasta. Autorami tomu są doskonale znani koszalińscy naukowcy, historycy, dziennikarze, publicyści. Artykuły dotyczą najciekawszych
aspektów funkcjonowania naszego miasta po 1945
roku – życia politycznego, gospodarki, wojskowości,
religii, kultury, szkolnictwa oraz innych. Całość publikacji została wzbogacona o ciekawe i często nie-

fot.: Materiały promocyjne KBP

Drugi tom
monografii
Koszalina

publikowane wcześniej zdjęcia relacjonujące najważniejsze wydarzenia w życiu miasta. O oprawę graficzną wydawnictwa zadbało, podobnie jak w przypadku
pierwszego tomu, Vidoque Graphic Design Atelier
z Koszalina. Ukazanie się „Dziejów Koszalina po 1945
roku” pod redakcją prof. Bogusława Polaka zamknie
blisko czteroletni cykl badań nad historią miasta. Kolejnej takiej publikacji mieszkańcy Koszalina mogą
spodziewać się zapewne dopiero za kolejne kilkadziesiąt lat.
Strona przygotowana przez
Koszalińską Bibliotekę Publiczną

fot.: Materiały promocyjne PM
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Świat batiku
Są w Pałacu Młodzieży takie dni, kiedy już od
progu czuć unoszący się zapach wosku. Tak dzieje
się niepowtarzalnie od ponad dziesięciu lat. W każda środę na II piętrze w sali 212 odbywają się zajęcia
batiku. Pomysł na miejsce batikowych spotkań z młodzieżą zrodził się z mojej ogromnej pasji prowadzącej
do tworzenia i jej ciągłych poszukiwań różnych form
artystycznego wyrazu. Bo sztuka, jak sama twierdzi,
to jeden z najpiękniejszych sposobów wyrażania siebie. W moim codziennym życiu, miejsca na twórczość jest bardzo dużo. Uwielbiam nie tylko batik,
ostatnio serce skradły mi lale - anioły. Dlaczego? – bo
wierzę, że przynoszą szczęście, bo uwielbiają je dorośli
i dzieci, bo widzi, że ludzie uśmiechają się na ich widok. Ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od batiku
i dlatego to miejsce w Pałacu Młodzieży jest dla mnie
szczególnie ważne.

Pracownia batiku nie należy do największych,
ale atmosfera, która tam panuje jest wyjątkowa. Tworzy ją kilka pozytywnie zakręconych osóbek – dziewczyn, które uwielbiają nie tylko tworzyć, ale także śmiać się i rozmawiać na przeróżne tematy. Batik
oczarował je na tyle mocno, że niektóre z nich związane są z pracownią już od kilku lat. Można powiedzieć,
że miejsce to gromadzi ludzi wyjątkowych. Batikowe
zmagania pozwalają bowiem spojrzeć na świat oczami artysty, zobaczyć to, co często jest niedostrzegalne dla oczu, zamknąć w kolorach marzenia i najzwyczajniej w świecie zrelaksować się. Technika batiku
wymaga od jego twórcy wyjątkowej cierpliwości, ponieważ proces tworzenia jest długi. Wyobraźmy sobie
czynności: farbowanie, suszenie, woskowanie, powtarzane kilka, kilkanaście razy i na końcu prasowanie.
Nie brzmi zachęcająco i raczej nie kojarzy się ze sztuką, ale efekty są zaskakujące. Barwne obrazy oczarowują wszystkich, często nawet samych twórców. Przypadkowe pęknięcia warstwy zastygniętego wosku powodują, że na tkaninie powstaje sieć mikroskopijnych
barwnych niteczek - wzorów, które stanowią o wyjątkowości pracy i świadczą o dużej wiedzy i zaangażowaniu artysty. Batiki, które zdobią ściany pracowni są
dowodem na to, że młodzi artyści nie próżnują. Być
może, kiedyś o nich usłyszymy, tymczasem zapraszamy do Pałacu Młodzieży, bo już niebawem kolejna
wystawa pracowni batiku.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Beata Piwar-Borowska
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Karaoke III wieku
Jerzy Stuhr wiele lat temu, podczas festiwalu
opolskiego, brawurowo wykonał utwór „Śpiewać każdy może”. I choć był to przekaz ironiczny, to jednak
dzisiaj, w czasach coraz powszechniejszego karaoke,
nabiera nowego sensu. Szczególnie, jeśli pomysł na
wspólne śpiewanie dotyczy tych, którzy lata swej młodości przeżywali razem z muzyką bigbitową. Piosenek
z tamtych czasów lokale z karaoke właściwie nie oferują. Dlatego z tym większą przyjemnością pragniemy zaprosić koszalińskich seniorów na kolejne spotkanie ze wspólnym śpiewaniem. Przecież niemal
każdy z nas ma swoje ulubione piosenki z dzieciństwa
czy lat młodości. Chcemy zachęcić wszystkich tych,
dla których mają swoja wartość, nie tylko sentymentalną, polskie utwory z lat 50-tych i 60-tych, aby po-

jawili się w Clubie 105, 12 stycznia i wraz z zespołem
muzycznym pośpiewali wybrane piosenki: „Zakochani są wśród nas”, „Gdy mi ciebie zabraknie”, „Chłopiec z gitarą”, „Trzynastego”, „O mnie się nie martw”,
„Jedziemy autostopem”, „Dwudziestolatki”, „Parasolki”, to tylko niektóre z nich. Bedą także piosenki świąteczne. Wsiądź do jedynego w swoim rodzaju wehikułu czasu i przenieś się w piękne, minione czasy razem
ze swoimi rówieśnikami. ■ (KG)
12 stycznia, Karaoke dla seniorów, godz. 18:00,
Club 105, wstęp wolny.

PROPOZYCJE KINA KRYTERIUM:
Dyskusyjny Klub Filmowy, kino ambitne dla każdego. BILETY: jednorazowy – 9 zł, karnet – 30 zł
3 stycznia – „Nowy początek”
10 stycznia – „Paterson”
17 stycznia – „Lion. Droga do domu”
24 stycznia – „Sully”
31 stycznia – „Ukryte piękno”

Kryterium Movie. BILETY: 10 zł
25 stycznia – „Jarocin, po co wolność”

Szminka Movie, seanse filmowe dla Pań! BILETY: 10 zł
26 stycznia – „Z innego świata”

Kino Małego Widza, czyli najnowsze animacje dla najmłodszych! BILETY: 10 zł
7 stycznia – „Wilk w owczej skórze”
14 stycznia – „Zakwakani”
21 stycznia – „Vaiana: Skarb oceanu”
28 stycznia – „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”

Kino z Rodziną, propozycja dla starszych dzieci oraz rodziców. BILETY: 10 zł
22 stycznia – „Za niebieskimi drzwiami” (film powyżej 12 r.ż)

Filmy premierowe najtaniej w Koszalinie! BILETY: normalny – 17 zł, ulgowy/dla Seniora – 15 zł,
tanie poniedziałki/grupowy – 12 zł, Karta Dużej Rodziny – 11 zł
od 10 lutego – „Ciemniejsza strona Greya” BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!
Odwiedź nas:
www.ck105.koszalin.pl/kino
www.facebook.com/kinokryterium

Napisz lub zadzwoń do nas:
kryterium@ck105.koszalin.pl
(94) 3475703/37/41

Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
— koszykówka
— 7.01
Siarka Tarnobrzeg
– AZS Koszalin;
— 11.01
AZS Koszalin
– MKS Dąbrowa Górnicza,

bilety: normalne: 30 zł, 20 zł,
15 zł i ulgowe: 20 zł, 15 zł,
10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 14.01
AZS Koszalin
– Polpharma Starogard Gd.,

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

— 22.01
King Wilki Morskie Szczecin
– AZS Koszalin;
— 27.01
AZS Koszalin
– MOSiR Krosno,

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

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 7.01
KPR Jelenia Góra
– Energa AZS Koszalin;
— 14.01
Energa AZS Koszalin
– KPR Kobierzyce,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 21.01
Zagłębie Lubin
– Energa AZS Koszalin;
— 28.01
Energa AZS Koszalin
– Pogoń Baltica Szczecin,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Biegi
— 6.01
Bieg Króli – Jamno, organi-

zator: Rada Osiedla Jamno Łabusz, dystans: 7,5 km;
— 15.01
Leśna Piątka WOŚP 2017 –
Koszalin, parking leśny na

Górze Chełmskiej – organizator: Stowarzyszenie SFX,
dystans: dowolny;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka

Przerwa w rozgrywkach do
lutego;

— 22.01
III liga mężczyzn, Bronek Koszalin – Olimp Łobez, wstęp

Gwardia Koszalin
— piłka nożna

wolny, Hala Liceum Ogólnokształcącego „Broniewski”, Chełmońskiego 7;

Runda jesienna zakończona;

Rymań - Bronek Koszalin

Runda jesienna zakończona;

— 28.01
III liga mężczyzn, Wiking

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
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Przed planowanym wyjazdem w góry czy na pobliskie stoki narciarskie warto zadbać o odpowiednie
przygotowanie nart lub snowboardu do jazdy - naostrzenie krawędzi, nasmarowanie ślizgu i regulację
wiązań. Oto kilka rad.
Dla amatora najlepszym rozwiązaniem jest oddanie sprzętu w ręce profesjonalisty, który na podstawie
wywiadu (styl jazdy, poziom zaawansowania, liczba
dni na śniegu w roku) będzie wiedział, jak optymalnie
przygotować go dla konkretnej osoby.
Serwisant może zadać nam pytania dotyczące
preferowanych kątów krawędzi, podwieszenia, czy np.
struktury ślizgu narty. Dobrze jest również samemu
potrafić rozpoznać, kiedy nasze krawędzie i ślizgi wymagają konserwacji.
Ostrzenie nart czy deski to podstawowy zabieg wykonywany w serwisach narciarskich. Prawidłowo naostrzone krawędzie zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę - narty lepiej trzymają się podłoża w skręcie i łatwiej jest na nich jeździć po lodzie
lub twardym śniegu. Krawędzie najszybciej tępią się
w okolicach buta, czyli kluczowej części deski odpowiadającej za manewrowanie.
W zależności od naszych umiejętności, typu podłoża i rodzaju stoku, narty powinny uzyskać odpowiedni kąt boczny i kąt podniesienia krawędzi (tzw.
podwieszenie).

Zanim ruszymy
na narty
lub snowboard
Smarowanie – należy o nim pamiętać, gdyż nienasmarowany ślizg utlenia się, tracąc swoje właściwości jezdne. Sprzęt jest również bardziej podatny na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Prócz smarowania,
co pewien czas należy również odtworzyć strukturę ślizgu narty. Drobne nacięcia i uszkodzenia na powierzchni ślizgu, odprowadzą wodę powstałą w trakcie tarcia ślizgu o śnieg. Dzięki odpowiedniej strukturze narta lepiej porusza się po śniegu i jest szybsza.
Czy nowo kupione narty lub snowboard są od
razu gotowe do jazdy? Nawet najwyższy model desek, najbardziej renomowanego producenta nie nadaje się do jazdy bezpośrednio po wyjęciu z folii i zamontowaniu wiązań. Ślizg nowej deski jest zabezpieczony specjalnym smarem fabrycznym, którego rolą
nie jest bynajmniej zapewnienie optymalnego poślizgu na śniegu. Dlatego warto przynajmniej pokazać
sprzęt specjaliście.
W przypadku nart, przed wyjściem na stok, koniecznie sprawdźmy, czy mamy dobrze ustawioną siłę
wypięcia w wiązaniach. Warto się upewnić, gdyż dobrze ustawiona siła wypięcia może w razie upadku
uratować nas przed ciężką kontuzją.
Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze wiązania są
dobrze wyregulowane, najlepiej udajmy się do serwisu. ■ (RB)

fot.: Marta Figarska

Aktywny Koszalin

TED zmienia
punkt widzenia

fot.: Monika Wysoczańska

Badacze obwieścili, że nasza cywilizacja wróciła do kultury obrazkowej, a jednak spotkania mówców mają się coraz lepiej. Widać to także w Koszalinie. Najwcześniej pojawiła się tu Pecha Kucha, czyli
prezentacje w formule 20 slajdów po 20 sekund każdy.
Ostatnim pretekstem do spotkania i posłuchania prezenterów był TEDx.
TED (Technologia, Rozrywka i Design) to marka serii konferencji naukowych organizowana przez
amerykańską fundację non – profit Sapling Foundation. Jej celem jest popularyzacja – jak głosi motto –
„idei wartych propagowania”. Wersje z końcówką x
są niezależne od tej głównej i mogą je zorganizować
wszyscy, którzy otrzymają licencję. Tego zadania podjęło się dwóch koszalinian: Ali Al – Saiedi i Krzysztof Falkowicz, mający doświadczenie w organizacji SPARKcampu (cyklicznych spotkań dla branży IT
i mediów cyfrowych). Panowie stwierdzili, że warto

spróbować zrobić coś nie dla ściśle określonej widowni i prelegentów, tylko dla wszystkich. Wybór padł na
pomysł amerykański. Uzyskanie zgody nie było zupełnie oczywiste, choćby z powodu nazwy – Alemu
zależało na tym, żeby w nazwie spotkania było nasze miasto, Amerykanie woleli mniejszy obszar (osiedle, szkoła) i zaproponowali TEDxDzierżęcinka River. Sam proces otrzymania zgody wiązał się z wypełnieniem kilkudziesięciostronicowego formularza, co
miało dowieść wiedzy i doświadczenia potencjalnych
organizatorów, w tym także oczywiście doboru prelegentów.
Po kilku tygodniach starań, a potem ośmiu miesiącach prac organizacyjnych, w końcu się udało i 26
listopada b.r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym
odbył się dzień z TEDxKoszalin. Wszyscy znający
ideę konferencji i siłę marki TED, mogą być zaskoczeni jak niewiele osób w naszym mieście wiedziało czym ona jest. To w oczywisty sposób nie ułatwiało promocji i pozyskiwania partnerów do zorganizowania spotkania. Mimo to, jak twierdzą panowie Ali
i Krzysztof, udało się zbudować świetny team, nie tylko organizatorów, ale także wolontariuszy. Nie sposób
tu wymienić wszystkich, proszeni o kilka nazwisk,
podali osoby: Olgi Śmierzewskiej, Mireli Karmelity i Piotra Jaśkiewicza. Warto zaznaczyć, że dzięki
ich pracy, rejestracja uczestników zakończyła się w 48
godzin. Od pracowników teatru Ali dowiedział się, że
nie pamiętają oni tak szczelnie wypełnionej widowni.
Ludźmi głodnymi, jak mówi Olga, nowych idei, inspiracji czy po prostu czegoś niecodziennego. Na pewno
części z nich, zgodnie z hasłem TEDx Koszalin, zmienił się punkt widzenia. Kim byli prelegenci i o czym
mówili? Zapraszamy na stronę: www.tedxkoszalin.pl.
Czy i kiedy dojdzie do następnych konferencji, jak
zapewnia Ali, zależy w dużej mierze od nas i naszej
ciekawości. Zespół lokalnego TEDa będzie się temu
przyglądał. ■ (KG)

◀ Od lewej: Krzysztof Ziejewski,

Krzysztof Falkiewicz,
Krzysztof Burzyński,
Mirela Karmelita,
Ali Al-Saiedi,
Olga Śmierzewska,
Wojciech Mysliwiec,
Piotr Jaśkiewicz.

Postać

Każdy z nas kieruje się w życiu zmysłem estetycznym, najczęściej dotyczy to własnego wyglądu
i mieszkania, czy też domu. Czasem miejsc, w których spędzamy
wolny czas – przestrzeni publicznej lub lokali rozrywkowych. Są
także osoby bardzo wrażliwe estetycznie, te aspekty są dla nich
bardzo ważne i wtedy nierzadko
decydują się na podjęcie studiów
w kierunkach związanych z dizajnem, wzornictwem, architekturą czy ogólniej projektowaniem.
W Koszalinie, od kilku lat aktywni stają się młodzi ludzie związani z tymi branżami i co ważne,
ich aktywność i umiejętności, są
w mieście coraz bardziej widoczne. Jedną z nich jest jest absolwent
komunikacji wizualnej Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Koszalińskiej i student filologii klasycznej na UMK w Toruniu, Łukasz Waberski, obecnie współwłaściciel firmy Dobry
Sztos Studio. Był odpowiedzialny za oprawę graficzną Koszalińskiego Kongresu Kultury. Powstała ona zgodnie z zasadą: identyfikacja wizualna to informacja,
informacja to przekaz, a to wszystko powinno ułatwiać życie i spełniać wysokie standardy estetyczne. Jak to wygląda na codzień widzimy, kiedy oglądamy reklamy
albo opakowania różnych towarów. Ideał to jedno, a zdarza się,
że brzydkie rzeczy są pięknie opakowane, aby łatwo się sprzedawały. Łukasz z satysfakcją stwier-

fot.: Archiwum Ł. Waberskiego
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Ładny i wygodny
świat Łukasza
dza, że w Koszalinie od dwóch – trzech lat, coraz częściej można spotkać
młodych ludzi pracujących na rzecz ładniejszego i wygodniejszego życia
w mieście. Każdy z nich ma inne umiejętności i coraz częściej wymieniają się nimi przy kolejnych projektach. Jednym z tych sztandarowych i dobrze ocenianych są Targi Sztuki i Dizajnu, ich drugą edycję można było
oglądać w grudniu w City Boxie. Wzięło w niej udział ponad trzydziestu
wystawców, w większości młodych koszalinian. W tym roku do organizatorów zgłosił się 16 – letni twórca, który zapewne dołączy do grona wystawców na trzecich targach.
Wracając do Łukasza – żeby każdy z czytających mógł sobie wyrobić zdanie o jego umiejętnościach i zdolnościach, warto wskazać miejsca, gdzie zostawił swój ślad. W Jazzburgercafe wiszą plakaty muzyczne
jego autorstwa, dla Centrali Artystycznej stworzył menu i stronę www,
jego dzieckiem jest wygląd nowej kawiarni „Powidoki” przy ul. Piłsudskiego czy „Optyki Łużyckiej”. Dodać do tego należy projekty okładek
płyt i ogólnopolskiego miesięcznika architektów „Architektura Murator”.
Całkiem nieźle jak na człowieka przed trzydziestką, który na pewno nie
powiedział ostatniego słowa. ■ (KG)

Zdrowie

AED na straży
bezpieczeństwa
w CK105

Centrum Kultury 105 w Koszalinie dzięki ogromnej szczodrości i uprzejmości Fundacji „Pokoloruj
Świat” reprezentowanej przez Teresę Żurowską i Małgorzatę Chodkowską otrzymało defibrylator. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o konieczności defibrylacji, która przez zastosowanie impulsu
elektrycznego przywraca prawidłowy rytm pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków. Centrum Kultury 105 w Koszalinie jako organizator wielu
wydarzeń kulturalnych, odbywających się w mieście
skupia wielu odbiorców (w 2016 r. było ich łącznie ok.
280 tys. osób). W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odbiorców kultury odwiedzających CK 105 w Koszalinie posiadanie takiego
urządzenia jest koniecznością. Ceniąc życie i zdrowie
mieszkańców Koszalina niezbędne jest zapewnienie
im odpowiedniej pomocy w sytuacjach, które tego
wymagają.

Urządzenie, które znalazło się na wyposażeniu
CK 105 w Koszalinie jest zautomatyzowanym defibrylatorem zewnętrznym, wykorzystującym komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji składającego się z defibrylacji i/
lub resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej pacjenta, defibrylator monitoruje rytm EKG serca pacjenta. Urządzenie analizuje rytm tego organu i określa, czy pacjent
wymaga zastosowania defibrylacji, czy też nie. Defibrylator posiada takie funkcje jak m.in.: wykonywanie cyklicznych autotestów w celu zapewnienia ciągłej gotowości, wykorzystanie jednoelementowego
zestawu elektrod, dzięki czemu łatwiejsze jest właściwe przymocowanie elektrody do pacjenta, wydawanie
komunikatów głosowych i graficznych kierujących
działaniem ratownika w nagłych wypadkach dotyczących pracy serca, związanych z rodzajem wykonywanej operacji oraz momentem jej wykonania, np.
wezwanie pomocy lub przeprowadzenie reanimacji.
Grażyna Mielczarek z Zespołu tanecznego
„Szyk”, działającego w CK 105 w Koszalinie:
– Centrum Kultury 105 w Koszalinie jest obiektem użyteczności publicznej, gdzie przebywa duża
ilość osób i dlatego cieszy fakt, że w tym obiekcie
dostępny będzie defibrylator niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia reanimacji w przypadkach nagłego zatrzymania pracy serca. Z danych
statystycznych wynika, że choroby układu krążenia są zdecydowanie największym zagrożeniem życia w Polsce, a tym samym stanowią najważniejszą
przyczynę umieralności. Urządzenie może być użyte
przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego. Jest proste w obsłudze. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne powinny na stałe zagościć w miejscach często uczęszczanych przez ludzi, np. na lotniskach, w samolotach, kinach, teatrach, centrach
handlowych itp. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym jasno określa, że każda osoba
znajdująca się w miejscu wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowotnego innej osoby ma prawo wykorzystać automatyczny defibrylator zewnętrzny (w skrócie AED – przyp. aut.) bez względu na rodzaj posiadanych kwalifikacji w celu ratowania osoby, której
życie lub zdrowie jest zagrożone. ■ (AS, RC)
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Druga edycja Targów Sztuki i Dizajnu – fotorelacja

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii
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