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W Wigilię w naszych domach stanie pięknie ustrojona choinka,
na stole znajdzie się 12 potraw i wolne nakrycie dla nieobecnych bliskich lub zabłąkanych wędrowców. Podzielimy się opłatkiem, obdarujemy prezentami.
Każdy z nas przeżywa Święta Bożego Narodzenia w sposób indywidualny. Towarzyszą nam głęboko wpisane w serce wspomnienia
wspólnego spędzania rodzinnych Świąt.
Życzę Państwu, by tegoroczne Święta były czasem dającym radość
i odpoczynek, czasem pełnym wzajemnej życzliwości i rodzinnego
ciepła, spotkania przy wigilijnym stole.

Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
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Święta

Jarmark
przed Ratuszem
Jak co roku w grudniu świątecznie przystrojone domki i bożonarodzeniowe kramy uginać się
będą od świątecznych drobiazgów i dekoracji, rękodzieła lokalnych twórców, grzanego wina, miodu, wędlin, chleba, serów, słodyczy i ciast. Jarmark, wzorem lat ubiegłych, otworzy prezydent
miasta razem ze Św. Mikołajem.
Tegoroczny jarmark będzie dłuższy i „bogatszy”. Potrwa sześć dni, na placu stanie więcej domków i kramów, obok których pojawią się również
foodtracki, a koszalińskie przedszkolaki przystroją specjalnie dla nich przygotowanie świąteczne
choinki.
16 i 17 grudnia na odwiedzających będą czekały dodatkowe atrakcje – warsztaty wypiekania
i ozdabiania pierników, piękne świąteczne karuzele dla najmłodszych, a przede wszystkim świąteczna zagroda ze św. Mikołajem i prawdziwymi reniferami. ■ (KA)
13-18 grudnia, od godz. 11:00, Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek Staromiejski.

Szopka
u Franciszkanów
Ma już 40 lat i jest jedyną ruchomą szopką w Koszalinie. Najpierw odwiedzaliśmy ją
w Katedrze a teraz od wielu już lat w kościele przy Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Franciszkańskiej. Na trzech kołach w drodze do żłóbka
widzimy figurki świętych, reprezentantów
polskiej kultury ludowej i wszystkich ziemskich ras, także zwierząt. Jest żaglowiec, samolot, samochód. Wszystko się rusza i słychać kolędy. Można ją oglądać od drugiego
dnia świąt Bożego Narodzenia w każdą niedzielę, a w dni powszednie od godziny 17 do
mszy i także chwilę po niej. ■ (KG)

Polecamy kultura

2017

Koszalin kulturą stoi – to stwierdzenie nie jest pustym sloganem. Jestem niezwykle dumny, że mieszkańcy naszego miasta mają tak duży potencjał, który widać podczas imprez, nad którymi swą opiekę roztacza czy
to Klio, czy też Melpomena. Cieszy mnie, że obok propozycji instytucji
koszalińskiej kultury, coraz częściej w Koszalinie pojawiają się imprezy
organizowane z inicjatywy osób prywatnych.
Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina

Na zakończenie tego pracowitego roku chciałbym podziękować naszym niestrudzonym współtwórcom kultury – czyli Wam, Drodzy Czytelnicy. Tak, to Państwo – poprzez udział w organizowanych przez nas
wydarzeniach – współtworzą pejzaż artystyczny Koszalina. To Państwo
inspirują nas, motywują i wreszcie dopingują przy realizacji kolejnych zadań: i tych dużych (jak Dni Koszalina, Sylwester, festiwale filmowe i muzyczne), jak i mniejszych (jak przeglądy chórów, wernisaże, koncerty).
O naszym zasięgu niech zaświadczą liczby: w 2017 roku zorganizowaliśmy niemal 600 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło ponad 300 tysięcy osób. Jestem przekonany, że kolejny rok pobije ten rekord
– czego sobie i Państwu życzę!
Paweł Strojek
Dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie

fot.: Archiwum Roberta Wasilewskiego

Kultura

fot.: Wojciech Szwey

fot.: Archiwum Piotra Jedlińskiego

O tym co najważniejsze w koszalińskiej kulturze
mówią kierujący miejskimi placówkami kultury.

Trudno w 2017 wyróżnić jedno wydarzenie w Filharmonii Koszalińskiej. Każdy koncert jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Cieszy fakt, że
nowy budynek FK i coraz bardziej wpisuje się w życie społeczne Koszalina poprzez imprezy, nie tylko artystyczne, ale również edukacyjne, charytatywne, okolicznościowe. A wszystko łączy muzyka!
Robert Wasilewski
Filharmonia Koszalińska

fot.: Izabela Rogowska
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Polecamy kultura

Rok 2017 jest rokiem obchodów jubileuszu 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji, w tym
spotkania autorskie, m. in. z Cezarym Łazarewiczem – laureatem Literackiej Nagrody Nike 2017, Markiem Krajewskim – niezwykle popularnym pisarzem powieści kryminalnych. Zwieńczeniem roku była uroczystość jubileuszowa - 23 października, na której oprócz nagród, odznaczeń
i gratulacji dla bibliotekarzy, wydano „Zeszyt jubileuszowy” przygotowany w całości przez pracowników Biblioteki. Ale najważniejszy chyba jest
utrzymujący się od kilku lat stały poziom czytelnictwa w naszym mieście.
Mamy rocznie ok. 20 tysięcy czytelników wypożyczających ok. pół miliona książek.
Andrzej Ziemiński
Koszalińska Biblioteka Publiczna

fot.: Izabela Rogowska

Pięć dobrze przyjętych przez publiczność premier, niemal 390 spektakli zagranych dla prawie 80 tysięcy widzów w kilkudziesięciu miastach,
siódma odsłona Koszalińskich Konfrontacji Młodych m-teatr, wielowymiarowa współpraca z innymi organizatorami scenicznych wydarzeń
kulturalnych oraz konkurs teatralny dla uczniów, nauczycieli i szkół koszalińskich – to bilans udanego dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
sezonu artystycznego 2016/2017.
– Wystawiliśmy klasykę, farsę, bajkę, spektakl muzyczny i kontrowersyjną „Rewoltę”. Repertuar był zróżnicowany, każdy widz mógł znaleźć coś dla siebie. Cieszy duża frekwencja, mamy wierną publiczność,
która przyjeżdża do nas z najodleglejszych zakątków regionu.

fot.: Archiwum Jerzego Buziałkowskiego

Zdzisław Derebecki
Bałtycki Teatr Dramatyczny

Stawialiśmy na popularyzację sztuki i edukowanie przez sztukę. Było
sympozjum nt. witraży, wystawy, imprezy plenerowe, lekcje i warsztaty,
konferencja poświęcona kolekcji osieckiej. Bohaterem roku jest Jan Matejko, którego chcieliśmy przedstawić z nieco innej strony, wystawa też wpisana została w bogaty projekt edukacyjny.
Jerzy Buziałkowski
Muzeum w Koszalinie

• Zabytek Miesiąca

• Wystawa interdyscyplinarna
Fala pn.: „Sztorm”

fot.: M. Kołakowska

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• „Znaki zapytania w nawiasach” autorska
wystawa Magdaleny Kołakowskiej

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.12
Zabytek Miesiąca. Odkryty

przy ulicy Połczyńskiej
w Koszalinie. Nowożytny
kubek kształtu beczułkowatego,
zaopatrzony w połowie
wysokości w taśmowate ucho.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 6 do 30.12
Wystawa plansz komiksu
o przygodach prawnuka
T. Wilmowskiego pt. „Tomek
i tajemnica zaginionego
pomnika”. Komiks powstał

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp wolny. Galeria
Region, KBP, pl. Polonii 1;

— Do 7.01
Wystawa interdyscyplinarna
Fala pn. „Sztorm”.

Bałtycka Galeria Sztuki,
CK105, ul. Zwycięstwa;

— Do 10.12
„Znaki zapytania
w nawiasach” – autorska
wystawa M. Kołakowskiej.

Galeria Fotografii Młodych;

— Do 10.12
Drogi do Niepodległości 1.0.
Józef Piłsudski na Syberii 3D.

Ekspozycja otwiera cykl wydarzeń, związanych z przyszłoroczną 100-tną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsza część
prezentuje grafiki przedstawiające młodego Józefa Piłsudskiego wykonane przez grafika-karykaturzystę Z. Czermańskiego.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 10.12
„Świąteczne klimaty”.

Wystawa pracowni tkaniny
artystycznej przygotowanej
przez wychowanków D. Lech.
Galeria Hol, Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Muzeum czynne w godz.
10:00-16:00. W poniedziałki nieczynne. 24, 25, 31 grudnia oraz 1 stycznia 2018 r. muzeum jest nieczynne. Normal-

ny – 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.
— 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.

• „Świąteczne klimaty” w Pałacu Młodzieży

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 (emeryci,
renciści, dzieci i młodzież 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
(wybrane filmy). Kino Małego
Widza – 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 29/34 zł.
Szminka Movie – 10 zł;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne PM
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• Mateusz Molęda w Filharmonii

• Turniej szachowy Mikołajkowo-Świąteczny

1 Piątek

2 Sobota

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

— 9:30
Turniej szachowy Mikołajkowo-Świąteczny. Pałac Mło-

– książka „Złodziejka książek”
M. Zusaka. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Od bajki do dramatu”. Wykonawcy:

M. Molęda – dyrygent, M. Bojanowicz – wiolonczela, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: E. Humperdinck –
uwertura do opery „Jaś i Małgosia”, L. Boccherini – koncert
B-dur na wiolonczelę i orkiestrę
G 482, R. Wagner – „Pierścień
Nibelunga” (fragmenty).
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż. R. Matusz. Filip od sześciu
miesięcy każdą przerwę
na lunch spędza z Alice w hotelowym pokoju. Tej jednak przestaje to wystarczać i próbuje
namówić kochanka, by wyjechali razem. Filip również
chciałby spędzić więcej czasu
z kochanką, ale obawia się, że
o romansie dowie się jego żona
Laura. BTD, pl. Teatralny 1;

w Pałacu Młodzieży

dzieży, ul. Bogusława II;

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

Filcujemy biżuterię i jej elementy z czesanki wełnianej.
Prowadząca: D. Lech. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„My little Pony” (Zajęcia

plastyczne). Kino Kryterium;
— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż. R. Matusz. BTD;

— 19:00 (po Mszy)
Koncert chóru gregoriańskiego „Schola Cantorum
Gymevensis”, Katedra Nie-

pokalanego Poczęcia NMP;
— 20:00
WHOISWHO i The Same.

Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Muzeum

fot.: Zosia Zija, Jacek Pioro

Kalendarium kulturalne

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

• Ania Dąbrowska w Filharmonii

• Spotkanie z Łukaszem Orbitowskim w KBP

3 Niedziela

5 Wtorek

7 Czwartek

— 10:00
Motomikołaje.

— 18:00
DKF: „Kobieta z lodu”. Kino

—17:00 i 20:00
„Basia sama w domu” – Duża

— 16:00
Cantate Domino, Koncert Galowy: Fishecletic (opis str. 16).

— 20:00
Koncert Ani Dąbrowskiej.

w Muzeum

Rynek Staromiejski;

Sala widowiskowa CK105;

— 19:00
„Jesteśmy na wczasach,
czyli polska miłość” – Scena

na Zapleczu, reż. C. Domagała
(wersja koncertowa spektaklu).
Zapraszamy państwa na wczasy w pensjonacie Orzeł.
BTD, pl. Teatralny 1;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Jedna z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek
ostatniej dekady. Nagrała
sześć płyt, z których każda
uzyskała status Platynowej.
Bilety: 89-129 zł. Filharmonia;

6 Środa

4 Poniedziałek

— 9:00 i 10:45
Mikołajki w kinie Kryterium:
„Ratujmy Mikołaja!”. Kino

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka

Muzeum, ul. Młyńska;

— 16:00
Warsztaty Krajowego Bractwa
Literackiego. Klub KSM „Nasz

dom”, ul. Zwycięstwa 148;

— 17:00 i 19:00
„Złodziej” – Duża Scena, Agen-

cja ART 4FUN. Na gorącym
uczynku zostaje przyłapany złodziej. Nie jest to zwykły opryszek. To złodziej sympatyczny,
grany przez C. Żaka. BTD;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

„Portret młodej wenecjanki”
J. Pilcha. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z A. P. Fiedlerem, który opo-

wie o swoim podboju Afryki fiatem 126p – w ramach projektu
dofinansowanego ze środków
MKiDN „Tomek i tajemnica
zaginionego pomnika”. Wstęp
wolny. KBP, pl. Polonii 1;

Scena, Teatr Rębacz. Najnowsza komedia M. Rębacza, pełna odniesień do „polskiego dnia
codziennego”. Obsada: M. Roznerski, K. Kiersznowski, L. Dyblik, S. Pacek, K. Kuchtyk.
Basia sama w domu, czyli moje
najgorsze święta. To zimowa,
opowieść o dziewczynie, która
prowadzi pensjonat w górach.
Nowa autostrada niestety minęła pensjonat i nikt już do niego nie zagląda, pensjonat bankrutuje. W dodatku Basia jest
w ciąży. Spodziewane dziecko jest owocem jednej upojnej
nocy, a ojciec dziecka nieznany.
Śnieżyca, zasypane drogi, Basi
kończą się zapasy żywności.
Jest wieczór wigilijny wieczór.
I właśnie w ten wieczór, do pensjonatu, nieoczekiwanie trafia
trzech podejrzanych mężczyzn.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Spotkanie z Ł. Orbitowskim
pisarzem młodego pokolenia
– w ramach obchodów
70-lecia Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej. Wstęp

wolny. KBP, pl. Polonii 1;

• „Wirus Świrus … i cała reszta” w BTD

fot.: Materiały promocyjne

• Arena Komików Ludzik w Teatrze Variete Muza

– Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska – spektakl
przedpremierowy. BTD;
— 18:00
DKF: „Manifesto” (Uwaga!
Seans przeniesiony z 19.12).

Kino Kryterium;

— 18:00
„Poezja na wesoło, czyli...
Poetycka potyczka na kanwie
boksu”. Projekt organizowany
w ramach „Start-Up Kultura
2017”. Wstęp wolny. Club105,

ul. Zwycięstwa 105;

— 18:30
Koncert w ramach cyklu
Piątkowe Wieczory
Kameralne. Wykonawcy:

P. Jamioł – skrzypce, kierownictwo muzyczne, Les Femmes: J. Sobowiec-Jamioł – sopran koloraturowy, N. Krajewska-Kitowska - sopran
liryczny, E. Osowska – mezzosopran. Aremvee: M. Śmietańska – skrzypce, M. Śmietański – altówka, K. Sokołowska
– wiolonczela, D. Kuryło – fortepian. Program: L. Berio – La
donna ideale, G. Verdi – Caro
nome che il mio cor, Antonio

• KMW: „Lego® Ninjago: Film”
w kinie Kryterium

9 Sobota

8 Piątek
— 9:00
„Wirus Świrus … i całą reszta”

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne BTD
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Vivaldi – Io son quel gelsomino,
G. Rossini – Nacqui all'affanno,
V. Bellini – Ah, non credea mirarti, P. Mascagni – Voi lo sapete, o mamma, G. Rossini –
Bel reggio lusinghier, G. Puccini
– Mi chiamano Mimi, V. Bellini – Malinconia, Ninfa gentile,
A. Ponchielli – Stella del marinar, V. Bellini – Son vergin vezzosa, G. Rossini – La Danza,
Gaetano Donizetti – Ah! Tardai troppo. Filharmonia;
— 17:00
Arena Komików Ludzika, pre-

zentacje najlepszych komików
One Man Show z całej Polski
czyli stand-uperów, solistów kabaretowych, iluzjonistów, satyryków, bardów i wszelkiej maści komików, którzy sami na
scenie są w stanie rozbawić widzów przez około 20 minut.
Jak zawsze konkurs poetry slam
i występ gwiazdy, tym razem
Waldka Sierańskiego (Koń
Polski). Bilety: 20/30 zł. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;
— 19:00
Maryla Rodowicz Diva Tour.

Bilety: 80-170 zł. Hala
Widowiskowo-Sportowa;

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska. Zbiory

prezentują kolekcjonerzy, m. in.
kolekcje numizmatyczne, birofilistyczne, filumenistyczne, zegarki, znaczki i kartki pocztowe, odznaki, militaria. Zgłoszenia: 94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Lego®
Ninjago: Film” (Słodki upomi-

nek dla każdego dziecka od
św. Mikołaja). W pełnometrażowym filmie „Ninjago”
do walki o Ninjago City staną:
młody Lloyd, zwany również
Zielonym Ninją, oraz jego
przyjaciele. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 12:00
W Samo Południe: Reduta
Sułkowskiego pod Kołobrzegiem (1807 rok). Przed dwoma

laty Muzeum „Patria Colbergiensis”, mieszczące się w kołobrzeskim ratuszu, zorganizowało ekspedycję badawczą.
Odkryto relikty założenia ziemnego o charakterze obronnym.
O efektach opowie nam R. Maziarz. Wstęp wolny. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

• W Samo Południe: Reduta Sułkowskiego

pod Kołobrzegiem (1807 rok) w Muzeum

— 16:00
„Wirus Świrus… i cała reszta”

– Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, prapremiera. Wydaje się Wam może,
że telefon komórkowy to zwykłe
plastikowe pudełko z ekranem?
Nic bardziej mylnego. Telefon Piotrusia to całe Imperium,
nieskończony świat zamieszkały przez programy oraz stwory z rzeczywistości wirtualnej.
W obronie tego świata stanie
mały Emotikon, który będzie
musiał się zmierzyć ze złym
i okropnie złośliwym Wirusem.
Obsada: Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, D. Mrozowska, B. Niedziela, M. Wiercioch, M. Borchardt, A. Czerwiński, A. Paczesny. Tekst i teksty piosenek:
T. Ogonowski. Scen. i kostiumy:
B. Jasionek. Muzyka: M. Osada-Sobczyński, choreog.:
Arkadiusz Buszko. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 21:00
Bedoes i 2115 Gang.

Debiutował na początku roku
płytą: „Aby śmierć miała znaczenie”. Bilety: 30/40 zł.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

fot.: freeimages.com

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Jarmark jamneński na dziedzińcu Muzeum

• Wieczorek literacko-muzyczny

10 Niedziela

11 Poniedziałek

— 11:00-16:00
Jarmark jamneński. Jak zwy-

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów). Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
„Bo szczęście potrzebuje i ciebie” – spotkanie koszalińskiej

kle będą z nami artyści ludowi
i nieprofesjonalni. Wstęp wolny. Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Koncert „Hej kolęda, kolęda”
w ramach cyklu Familijny Park
Sztuki. R. Wilkiewicz – dyry-

gent, W. Bałdys – konferansjer, A. Załucka – multimedia,
Chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona”, Chór „Pomerania Cantat” Dziecięcej Akademii Chóralnej w Koszalinie,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Słuchacze zostaną zaproszeni do wspólnego – z chórem i orkiestrą – śpiewania kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.
Filharmonia Koszalińska;
19:00
„Czekamy na sygnał” – Duża

Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i W. Rogowski.
Współprodukcja ze Stowarzyszeniem Aktorzy po godzinach.
Spektakl autorstwa T. Ogonowskiego, z aranżacjami utworów
polskiej muzyki punkowej
i alternatywnej w opracowaniu
T. Tymańskiego. BTD;

Krajowego Bractwa Literackiego

grupy literackiej KryWaj na zaproszenie Stowarzyszenia
VivaMY Koszalin. Wstęp
wolny. Klub Prywatka,
ul. Racławicka;

12 Wtorek
— 9:00 i 11:15
„Wirus Świrus… i cała reszta” – Duża Scena, reż.

Ż. Gruszczyńska-Ogonowska. BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego
Bractwa Literackiego
pt: „Na srebrnej palecie czasu”. Klub KSM „Nasz Dom”,

ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Nie jestem twoim murzynem”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• Szminka Movie: „Złe mamuśki 2: Jak przetrwać

• „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi” w kinie Kryterium

• Joanna Marcinkowska w Filharmonii

13 Środa

14 Czwartek

15 Piątek

— 9:00 i 11:15
„Wirus Świrus… i cała reszta”

— 9:00
„Wirus Świrus… i cała reszta”

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” zaprasza na
„Wieczór Kolęd” – „Marzenie”
Jeżyce. Wstęp wolny.

święta” w kinie Kryterium

– Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, prapremiera. BTD, pl. Teatralny 1;

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Harda” Elżbiety Cherezińskiej. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

nad książką „Danke”
D. Dymińskiej. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

— 18:00
Szminka Movie: „Złe mamuśki
2: Jak przetrwać święta”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
„Gwiezdne wojny: ostatni
Jedi” (Pokaz specjalny).

Gat.: Przygodowy, Science-Fiction, 149 min. Rey, którą
poznaliśmy w filmie Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy
oraz Finn, Poe i Luke Skywalker kontynuują swoją wielką podróż w kolejnej odsłonie
gwiezdnej sagi. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

– Duża Scena. BTD;

— 15:15, 18:00, 20:45
„Gwiezdne wojny: ostatni
Jedi” od 14.12 do 4.01.2018 r.

Kino Kryterium;

— 16:00-19:00
„Pastorałki wg Tytusa Czyżewskiego” – Duża Scena, Te-

atr Na Bosaka, reż. M. Ercolani
Pastorałki wg Tytusa Czyżewskiego są materiałem literackim do spektaklu, w którym na
nowo odkrywamy Boże Narodzenie. BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Koncert „W wigilijnym nastroju”. Zapraszają: Zespół słow-

no – muzyczny Rady Osiedla
„Śródmieście”, Zespół Śpiewaczy „Zacisze” oraz Zespół Śpiewaczy „Stokrotki Nowobramskie”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Scena Muzyczna. Koncert Kolędy i Pastorałki. „Na Miłość
Serce Otworzę” w wykonaniu

P. Orkisza z zespołem. Bilety:
20 zł do nabycia w biurze
Teatru „Dialog”. Domek Kata;

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Wernisaż „Dorocznej Wystawy Fotografii”. Młodzi arty-

ści pracujący pod kierunkiem
M. Kalkowskiej zapraszają na
pokaz swoich prac. Galeria Fotografii Młodych. Wystawa
czynna do 31.01.2018 r. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Klejnot
muzyki polskiej”. Wykonaw-

cy: M. Caldi – dyrygent, J. Marcinkowska – fortepian, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: L. Cherubini – uwertura „Medea”, Ignacy Jan Paderewski – koncert fortepianowy
a-moll op. 17, Felix Mendelssohn-Bartholdy – V Symfonia
D-dur „Reformacyjna” op. 107.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż. R. Matusz. BTD,
pl. Teatralny 1;

fot.: Marcin Tomasz Photography

fot.: Muzeum

fot.: Izabela Rogowska

Kalendarium kulturalne

• „Księżyc nad Buffalo” w BTD

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze w Muzeum

• Lucy & Tom w Radiu Koszalin

16 Sobota

17 Niedziela

19 Wtorek

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych/
pracujących seniorów).

— 12:00
„Wirus Świrus… i cała
reszta” – Duża Scena,

— 18:00
„Zaśpiewajmy razem…”. Tra-

Muzeum, ul. Młyńska;

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, prapremiera.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (rodzinne).

18 Poniedziałek

— 16:00
„Wspólne kolędowanie”.

— 11:00–14:00
Giełda kolekcjonerska. Im-

Muzeum, ul. Młyńska;

Jak co roku zapraszamy na
koncert świąteczny zespołu
wokalnego „Czarno na Białym”
pracującego pod kierunkiem
M. Orłowskiej. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 19:00
„Księżyc nad Buffalo” – Duża

Scena, reż. J. Tomaszewicz
Księżyc nad Buffalo zaskakująca farsa z doborową obsada
BTD, szybkie tempo, zaskakujący finał. Jest to komedia o ludziach sceny i nie tylko. George
i Charlotte to małżeństwo aktorów, którzy od lat występują razem na scenie. Ich córka
Roz zrezygnowała z kariery
aktorskiej, wychodzi za mąż
za Howarda, którego
pragnie im przedstawić.
BTD, pl. Teatralny 1;

preza skierowana do wszystkich zainteresowanych historią i „pamiątkami
z przeszłości”. Swoje zbiory prezentują kolekcjonerzy z Koszalina i pobliskich
miejscowości – są to między
innymi kolekcje numizmatyczne, znaczki i kartki pocztowe, odznaki, militaria oraz
pamiątki związane z Koszalinem. Zgłoszenia udziału
kolekcjonerów przyjmowane są nie później niż trzy dni
przed datą spotkania, tel.
94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (warsztaty
dla seniorów). Muzeum,

ul. Młyńska;

dycja to nasza siła a święta to
czas, w którym liczy się bliskość.
Zapraszamy na spotkanie z kolędą, pieśnią, pastorałką, zaśpiewajmy je razem, pomogą w tym wychowankowie Pałacu Młodzieży pracujący pod
kierunkiem A. Sienko i K. Szafrana. Do wspólnego śpiewania zapraszamy ludzi starszych
i samotnych, babcie i dziadków
wychowanków PM. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:00
Premiera płyty „Edith Piaf
Et Ses Amis” koszalińskiego
duetu Lucy & Tom. Data wy-

stępu jest nieprzypadkowa –
będą to 102. urodziny Edith.
Po koncercie piosenek
francuskich w wykonaniu
Lucy & Toma, zapraszamy
do holu głównego Radia Koszalin na wernisaż wystawy
fotografii paryskich street-artu
autorstwa Lucy. Drugi koncert
promujący płytę odbędzie się
7.01.2018 r. w Clubie105.
Studio Nagraniowo-Koncertowe Polskiego Radia Koszalin,
ul. Piłsudskiego;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

12-13

• Agnieszka Tobik w Filharmonii

• KMW: „Kumple z dżungli” w kinie Kryterium

• Miejski Sylwester. Koncert Mroza

22 Piątek

26 Wtorek

31 Niedziela

— 18:30
Koncert w ramach cyklu
Piątkowe Wieczory Kameralne. Wykonawcy: A. Tobik

— 18:00
DKF: „Młynarski. Piosenka
Finałowa”. To przede wszyst-

— 21:30
BTD zaprasza do spędzenia
ostatniej nocy tego
roku w iście teatralnej atmosferze, z lampką szampana, dobrym humorem i …
niespodzianką!

– skrzypce, P. Grelowski – fortepian. Program: Ludwig van
Beethoven – Sonata op. 12 nr. 1
na skrzypce i fortepian, M. Ravel – Sonata na fortepian,
W. A. Mozart – Sonata A-dur
KV 305 na skrzypce i fortepian,
E. Grieg – tańce norweskie
op. 35 na skrzypce i fortepian.
Filharmonia, ul. Piastowska;

23 Sobota
12:00
Kino Małego Widza: „Barbie: Delfiny z Magicznej
Wyspy” (Do każdego bile-

tu mały popcorn 1zł). Dołącz do Barbie i jej sióstr —
Skipper, Stacie oraz Chelsea,
i wyrusz z nimi w pełną niesamowitych przygód podróż.
Kino Kryterium;

kim ostatni bardzo osobisty,
szczery wywiad z bohaterem.
Film dopełnia ponad 30 wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół, między innymi: J. Gajosa,
J. Głowackiego, J. Derfla,
J. Senta, rodziny i tych, którzy z nim tworzyli i dla których
tworzył. Kino Kryterium;

30 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza: „Kumple
z dżungli” (Zestaw Małego

Widza: Pepsi i Popcorn 2,5zł).
Oto zgrana paczka superbohaterów z dżungli! Pasiasty kung-fu pingwin – Maurice, jego pasiasty syn, kung-fu… złota rybka – Junior, genialny wyrak
– Gilbert, waleczny goryl – Miguel oraz czarująca nietoperka
– Batricia. Kino Kryterium;

BTD, pl. Teatralny 1;

— 22:45
Miejski Sylwester. Koncert
Mroza – wokalisty, producen-

ta muzycznego, kompozytora
i autora tekstów. W 2009 nagrał debiutancką płytę „Miliony
Monet”, której tytułowy singiel
podbił listy przebojów. Mrozu
przez lata ewoluował, odszedł
od r'n'b i obecnie w jego muzyce
znajdziemy dużo odniesień do
rdzennego soulu, bluesa i rock'n'rolla.
— 23:55
Życzenia od Prezydenta
Miasta Koszalina;
— 0:00
Pokaz sztucznych ogni.

Rynek Staromiejski;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 8. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

14-15

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. 10:0017:00. 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.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.
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

Dyskusyjny Klub Filmowy, kino ambitne dla każdego.

KINO KRYTER
IU
ZAPRASZA M

Bilety: 10 zł – jednorazowy, 34 zł – karnet
5 grudnia – „Kobieta z lodu”
8 grudnia – „Manifesto”
(UWAGA! seans w piątek - przeniesiony z 19 grudnia)
12 grudnia – „Nie jestem twoim murzynem”
26 grudnia – „Młynarski. Piosenka Finałowa”

Szminka Movie, seanse filmowe dla Pań! Bilety: 10 zł

13 grudnia – „Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta” (UWAGA ! Seans wyjątkowo w środę)

Kino Małego Widza, czyli najnowsze animacje dla najmłodszych! Bilety: 10 zł
2 grudnia – „My little Pony”
9 grudnia – „Lego® Ninjago. Film”
23 grudnia – „Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy”
30 grudnia – „Kumple z dżungli”

Filmy premierowe najtaniej w Koszalinie! Bilety: normalny – 17 zł, ulgowy/Karta Seniora – 15 zł,
tanie poniedziałki/grupowy – 12 zł, Karta Dużej Rodziny – 11 zł
od 13 grudnia – „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
Napisz lub zadzwoń do nas:

kryterium@ck105.koszalin.pl

(94) 347 57 03/37/41

www.ck105.koszalin.pl/kino | www.facebook.com/kinokryterium

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne

Nadal dobry
prezent to sztuka

Po raz trzeci już artyści inspirować będą koszalinian do robienia świątecznych prezentów podczas Koszalińskich Targów
Sztuki i Dizajnu. Impreza tradycyjnie zagości w City Boxie przy
Rynku Staromiejskim. Po raz pierwszy na imprezie zaprezentują się Youngstersi – młodzi fascynaci rękodzieła oraz Akademia
Sztuki w Szczecinie. Pojawią się również specjalni goście z wykładami, pokazami i warsztatami.
Organizator: Fundacja #Kultura, współpraca: Centrum
Kultury 105 w Koszalinie. Partnerzy: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, City Box, Powidoki.
Targi zostały wsparte finansowo przez Urząd Marszałkowski WZP.
Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu otrzymały wyróżnienie „Made in Koszalin” w kategorii „Styl życia i inspiracje”
przyznawane przez Centrum Biznesu oraz Centrum Innowacji
i Przedsiębiorczości w 2016 roku.
Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda
Geblewicza oraz Prezydenta Miasta Koszalina – Piotra Jedlińskiego. ■ (KG)
16-17 grudnia, III Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu, godz.
12:00-20:00, City Box przy Rynku Staromiejskim.

Cantate
Domino
Mieszkańcy Koszalina kolejny raz będą
mieli okazję wziąć udział w koncertach
w ramach Festiwalu Pieśni Religijnej im.
św. Jana Pawła II „Cantate Domino”, który na stałe wpisał się w kulturalny kalendarz naszego miasta. Co roku w wieloetapowych eliminacjach odbywających się w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku, bierze udział
wiele zespołów i chórzystów. Po części konkursowej, w której wystąpią najlepsi wykonawcy nurtu muzyki chrześcijańskiej z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odbędą
się wieczorne koncerty. 2 grudnia po Mszy
Św. o godz. 18:00 w Katedrze Koszalińskiej
wystąpi „Schola Cantorum Gymevensis”
z Gniewu – chór gregoriański, świecki, wykonujący tradycyjny chorał gregoriański
z VIII-X wieku, wczesnej kultury Średniowiecza w oryginalnym przekładzie, zgodnie
z liturgią kościoła katolickiego.
3. grudnia natomiast o godz. 16:00
w sali widowiskowej Centrum Kultury 105
w Koszalinie odbędzie się koncert zespołu
Fishecletic, który tworzy małżeństwo muzyków, wokalistów, kompozytorów i producentów muzycznych – Joanna i Łukasz
Kupczyńscy, oraz grający z nimi gitarzysta
– Michał Dziuba. Wstęp wolny. ■ (KS)
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Konkurs
3. Dziecięcego Festiwalu
Sztuki Filmowej

© Ingrid Vang Nyman/Saltkråkan AB

Niezmiernie miło jest mi poinformować, że Centrum Kultury 105 w Koszalinie w dniach 21-22 marca 2018 r. rusza z trzecią edycją Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie – informuje Monika
Modła – Dyrektor Festiwalu.
Jej filar stanowi promocja sztuki filmowej wśród
widzów najmłodszych, w wieku szkolno-przedszkolnym.
Zapraszamy wszystkie dzieci do stworzenia projektu lalki Pippi Pończoszanki. Prace możecie wykonać dowolną techniką (np. rysunek wykonany kredkami, farbami, wyklejanka, figurka wykonana z plasteliny lub uszyta lalka).
Po wykonaniu pracy przynieście ją osobiście do
sekretariatu CK105 lub wyślijcie pocztą/kurierem na
adres: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin z dopiskiem 3. DFSF.
Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia! (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas seansu KMW dnia 13.01.2018 r.,
natomiast uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas 3. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej dnia
21.03.2018 r. Zwycięskie prace posłużą do stworzenia
3 lalek/maskotek Pippi, które zostaną wykonane przez
Fabrykę Zabawek Pluszowych Kolor Plusz. Pozostałe
prace będzie można podziwiać w holu kina podczas
3. edycji Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej, który odbędzie się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie
już wiosną! ■ (MM)

Mikołajki
w kinie Kryterium
W ramach zbliżającego się święta Kino Kryterium przygotowało specjalne mikołajkowe seanse dla
najmłodszych.
We wtorek 5 grudnia o godz. 10:00 będzie można zobaczyć bajkę pt. „Ratujmy Mikołaja!” o Elfie
Bernardzie, który marzy o tym, aby trafić do elitarnej grupy naukowców pracujących w tajnym laboratorium Świętego Mikołaja. Bilety na ten seans kosztują 10 zł.
Tę samą bajkę będzie można zobaczyć również
w środę 6 grudnia o godz.: 9:00 oraz 10:45. Bilety
na ten seans kosztują 1zł dla dzieci z Koszalina oraz
7 zł dla pozostałych. Dodatkowo na wszystkie dzieci,
które przyjdą do kina 6 grudnia będzie czekać słodki upominek od św. Mikołaja. Ponadto 7 grudnia
o godz. 9:00 zapraszamy na seans „Uwolnić Mikołaja!” o ojcu i synu, którzy łączą siły, aby ratować Boże
Narodzenie. Bilety na ten seans kosztują 10 zł.
Kolejna mikołajkowa atrakcja czeka na wszystkie dzieci, które przyjdą do kina w sobotę 9 grudnia,
gdzie w ramach seansu Kina Małego Widza o godz.
12:00 wyświetlona zostanie bajka „Lego® Ninjago.
Film”. Po seansie każde dziecko otrzyma słodki upominek od św. Mikołaja. Bilety na ten seans kosztują
10 zł. ■ (DT)
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W grudniu miłośnicy muzyki będą mieli jak
zwykle kilka okazji do odwiedzenia Filharmonii Koszalińskiej. Wśród organizowanych wydarzeń znajdą się koncerty symfoniczne, kameralne oraz familijne. Nasi abonamentowicze będą mieli przyjemność
uczestniczyć w dwóch niecodziennych wydarzeniach.
Pierwszego grudnia zaprezentują się: wysokiej sławy
dyrygent Mateusz Molęda i wiolonczelistka Magdalena Bojanowicz. Koncert pt.: „Od bajki do dramatu”
zacznie się Uwerturą do opery „Jaś i Małgosia” Engelberta Humperdincka. Solistka wykona Koncert B-dur
na wiolonczelę i orkiestrę G 482 Luigi Boccheriniego,
a w drugiej części koncertu wysłuchamy fragmentów
dzieła Ryszarda Wagnera – „Pierścień Nibelunga”.
15 grudnia, będzie okazja po raz pierwszy w Koszalinie posłuchać Koncertu fortepianowego a-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego. Z utworem tym jest związany tytuł koncertu „Klejnot muzyki polskiej”, co wystarczająco zaznacza wagę tego
dzieła, którego wykonania podjęła się pianistka Joanna Marcinkowska. W ramach Piątkowych Wieczorów Kameralnych 8 grudnia odbędzie się spektakl muzyczny „Dziewczyny z Neapolu”. Jest to autorskie przedstawienie trzech artystek śpiewaczek:
Joanny Sobowiec-Jamioł, Natalii Krajewskiej-Kitowskiej i Emilii Osowskiej. Wydarzenie oparte na włoskiej muzyce operowej kompozytorów XIX i XX w.
opowiadające o pracownicach włoskiej, małomiasteczkowej tawerny, zmieniających prozę życia w sce-

Artystyczne
zakończenie
roku
nę teatru operowego. Towarzyszyć im będzie kwartet
smyczkowy Aremvee złożony z muzyków Filharmonii Koszalińskiej. Najmłodszych słuchaczy zapraszamy 10 grudnia na wydarzenie, jakim będzie koncert
Chóru Politechniki Koszalińskiej „Canzona” oraz debiutujący Chór „Pomerania Cantat” Dziecięcej Akademii Chóralnej w Koszalinie. Ostatni koncert w tym
roku to występ dobrze znanych koszalińskiej publiczności artystów: Agnieszki Tobik i Piotra Grelowskiego. W piątkowy wieczór przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia (22.12), duet wykona muzykę skomponowaną na fortepian i skrzypce przez
Beethovena, Ravela, Mozarta i Griega. Wszystkich,
którzy nie znajdą czasu by w przedświątecznej krzątaninie wybrać się na koncert zachęcamy do zakupu
biletów na koncerty karnawałowe. Z pewnością bilet podarowany komuś w prezencie będzie oryginalną niespodzianką.

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

W Polsce choinka pojawiła się z końcem XVIII
wieku, upowszechniła się jednak dopiero sto lat później. Początkowo dekorowano ją jabłkami, orzechami,
światami z opłatka. Delikatny, kruchy opłatek dawał
się łatwo barwić, a przy zachowaniu ostrożności można było wycinać z niego detale różnego kształtu i następnie sklejać je w najbardziej fantazyjne i niezwykle
nawet rozbudowane kompozycje. Z opłatków wycinano więc krzyże, trójkąty, słońca, półksiężyce, gwiazdy,
koła… Niektóre w takiej postaci wykorzystywano do
zdobienia drzewka, ale wiele z nich stanowiło elementy wykorzystywane w tworzeniu brył, bardzo rozbudowanych kompozycji przestrzennych, które z czasem zaczęły funkcjonować jako samodzielne ozdoby
podwieszane u powały. Typowe tylko i wyłącznie dla
polskiej sztuki ludowej zwane były światami.
Z czasem pojawiły się ozdoby z innych materiałów: papierowe i słomiane łańcuchy, pajączki, gwiazdki, anioły. Cacka urzekające urodą, prostotą i pomysłowością realizacji. Już w początkach XX w. można
było nabyć kolorowe szablony do wykonywania szopek, oleodruki z główkami aniołów, baletnic, amorków, gwiazdek i postaci świętego Mikołaja, które
przybrane sukienką z karbowanej bibuły w towarzystwie pajacyków z wydmuszek pięknie stroiły choinkę.
Własnoręczne wykonanie zabawek na choinkę stanowiło ważny element świątecznych przygotowań, było powszechnym zwyczajem we wszystkich
domach, a zwłaszcza tam, gdzie były dzieci. Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum
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fot.: Muzeum
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O świątecznym
drzewku
w Koszalinie nawiązując do tej tradycji, w ramach Etnograficznych Warsztatów Rękodzielniczych organizuje naukę tworzenia ozdób choinkowych. Wspólnie z uczestnikami warsztatów przywrócimy wzory
z przeszłości: bibułowe aniołki, kolorowe papierowe
ptaszki, gwiazdki, ozdoby ze słomy. Zachęcimy seniorów do wykonania wyjątkowo urokliwych „światów”
z opłatka, zdobiących kiedyś podłaźniczkę. Powrócą
wspomnienia z przeszłości i obrazy choinek z lat dziecięcych.
Jak zawsze naszą ofertę kierujemy do wszystkich
grup wiekowych: od przedszkolaka do seniora.
Trudność wykonywanych prac dostosowana będzie do zdolności manualnych danej grupy wiekowej.
Odpłatność: 5 zł/os.
Ustalanie terminów:
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39, 75-420
Koszalin, tel. 94 343 20 11, fax 341 65 87, e-mail: oswiatowy@muzeum.koszalin.pl
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
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Na tropach
Alfreda Szklarskiego

Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

fot.: Materiały promocyjne

Od maja do grudnia bieżącego roku w ramach
projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.: „Tomek i tajemnica zaginionego pomnika” w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach powiatu koszalińskiego (Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno,
Polanów, Sianów, Świeszyno) odbył się blok imprez
promujących twórczość Alfreda Szklarskiego. Projekt
ten miał na celu aktywizację czytelnictwa wśród młodzieży i dzieci. Sposobem na dotarcie do młodego odbiorcy okazał się bardzo popularny wśród młodzieży
komiks.
A wszystko zaczęło się od konkursu plastycznego pod hasłem „Tomek w Krainie Sztuki”. Uczestnicy czerpiąc natchnienie z twórczości pisarza stworzyli własne, często fantazyjne wizje dalekich krajów.
Atrakcją towarzyszącą wręczeniu nagród i otwarciu
wystawy pokonkursowej było spotkanie z archeologiem Andrzejem Kuczkowskim, który opowiedział
zgromadzonej młodzieży regionalną historię o zaginionym koszalińskim pomniku Fryderyka Wilhelma. Fakty związane z historią pomnika stały się później trzonem fabuły komiksu, który powstawał w czasie trwania warsztatów literackich z autorką książek
dla młodzieży Małgorzatą Karoliną Piekarską oraz
warsztatów graficznych, które poprowadził polski artysta sztuk wizualnych Artur Wabik. Młodzież pod
okiem specjalistów napisała tekst i stworzyła ilustracje. Tak powstała historia obrazkowa „Tomek i tajemnica zaginionego pomnika”.
Dodatkowym elementem projektu jest cykl lekcji bibliotecznych na temat twórczości Alfreda Szklarskiego przygotowany przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny. „Śladami Tomka Wilmowskiego, czyli rzecz o Alfredzie Szklarskim” to lekcja, która nie
tylko przybliży nam twórczość pisarza, ale także odkryje wiele tajemnic i dostarczy mnóstwo ciekawych
anegdotek dotyczących twórcy postaci Tomka Wilmowskiego.

Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć efekt końcowy przeprowadzonych warsztatów zapraszamy od
6 grudnia do Galerii REGION na wystawę plansz komiksowych. Wystawa, dzięki audiodeskrypcji, jest
przystosowana dla osób niewidomych i niedowidzących. Finał cyklu imprez uświetni spotkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem – pisarzem i podróżnikiem,
który pasję do włóczenia się po świecie otrzymał
w genach, po dziadku i ojcu. Pisarz będzie opowiadał m.in. o tym, jak za kółkiem swojego turkusowego
malucha (rocznik 1988) przemierzył bezdroża Afryki
Wschodniej. Zapraszamy 6 grudnia o godz. 17:00 do
sali konferencyjno-kinowej Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, plac Polonii 1.
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fot.: Jacek Niezgoda

20-21

Obserwatorium Astronomiczne to wspaniałe miejsce by móc bezpośrednio poznawać otaczający nas Wszechświat. Można je odwiedzać od września
ubiegłego roku i od samego początku cieszy się zainteresowaniem zarówno starszych jak i najmłodszych
mieszkańców miasta i okolic. Od pierwszego października przy Pałacu Młodzieży działa Koło Astronomiczne, którego podstawowym celem jest szerokie
poznawanie wiedzy dotyczącej ciał niebieskich, ich
ruchów i budowy, zjawisk i procesów na niebie. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, z odrobiną pasji
poznawania i wytrwałością bo jak stwierdził już nasz
rodak Mikołaj Kopernik: „Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”. Szukajmy więc tego piękna pośród planet i ich księżyców,
gwiazd, mgławic czy galaktyk – światów, dzięki którym również powstaliśmy i wciąż istniejemy. Zajęcia dostosowane są do poziomu wiedzy uczestników,
opierają się na nowoczesnej bazie dydaktycznej i wyposażeniu obserwatorium, w m.in.: sprzęt audio-wideo, komputery, teleskopy, prasę i książki o tematyce astronomicznej i oczywiście pomocy i życzliwości
pracowników obserwatorium. Zajęcia również uczą
kiedy, gdzie i w jaki sposób obserwować niebo. Wpro-

fot.: Jacek Niezgoda

Obserwują niebo

wadzają w tajniki astrofotografii i obsługi teleskopów.
Przy okazji pomagają zrozumieć wiele zjawisk obserwowanych tu na Ziemi, których często dużo bardziej
ekstremalne przypadki rejestrujemy w kosmosie.
Dzięki specjalnemu teleskopowi do obserwacji Słońca, każdego pogodnego dnia możemy bez obaw spojrzeć na jego oblicze, obserwować zjawiska i struktury
na jego powierzchni a nawet monitorować ich zmiany. Gwarantujemy smak prawdziwej astronomicznej
przygody pod okiem profesjonalnych astronomów.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Jacek Niezgoda

Kalendarium sportowe

— 3.12
Rosa Radom
— AZS Koszalin;
— 9.12
Turów Zgorzelec
– AZS Koszalin;
— 17.12
AZS Koszalin
– Czarni Słupsk,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł, 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 23.12
AZS Koszalin
– Legia Warszawa,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł, 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 30.12
Asseco Gdynia
– AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 2.12
I liga KPR Gwardia
Koszalin – SMS ZPRP
Gdańsk, bilety: 5 zł,

Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 9.12
I liga Orlen Wisła II Płock
– Gwardia Koszalin;

fot.: Archiwum A. Demidowicza

AZS Koszalin
— koszykówka

Imprezy biegowe
— 3.12, godz. 12:00
Bieg Mikołajkowy
– Jamneński Tour Biegowy.

Dystans: 5 km.
Miejscowość: Koszalin
(Osiedle Jamno-Łabusz);

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna

Dystans: 1609 m.
Miejscowość: Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna

— 20.12, godz. 19:00
Zimowa Mila Górska 1/6.
— 30.12, godz. 10:30
Bieg Rodzinny 400m.

Dystans: 400 m.
Miejscowość: Koszalin;
— 30.12, godz. 11:00
IX Bieg Sylwestrowy.

Dystans: 5 km.
Miejscowość: Koszalin;

— 30.12, godz. 11:20
Sylwestrowy Nordic
Walking. Dystans: 3 km.

Miejscowość: Koszalin;

Przerwa w rozgrywkach;

Przerwa w rozgrywkach;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach.
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Arek „Arni” Demidowicz,
koszaliński kulturysta na Mistrzostwach Świata w Kownie na
Litwie wywalczył tytuł wicemistrza świata w kategorii do 100 kg.
To uśmiechnięty, sympatyczny i skromny mężczyzna, ale
i pewny siebie. Jego ciało bez najmniejszych problemów może posłużyć do nauki anatomii. Na co
dzień jest trenerem personalnym
w koszalińskim klubie fitness
Amadeusz. Ma wielu podopiecznych, rozpisuje im treningi i diety
– po godzinach ćwiczy sam.
Kulturystykę trenuje od 20
lat, ale dopiero w tym roku zaczął spełniać swoje marzenie – jak
sam powiedział – na dwudziestolecie siłownianej działalności postanowił wyjść na scenę. Czemu
nie wcześniej? – Trochę brakowało odwagi i wiary w siebie. Trudno mu było się przełamać, ale stało się.

fot.: Archiwum A. Demidowicza

Wicemistrz
świata
z Koszalina

Pierwszy sukces „Arni” odniósł latem tego roku na X Ogólnopolskich Zawodach Kulturystycznych w Sopocie, organizowanych przez
Henryka i Michała Hryszkiewicza. Spisał się tam znakomicie, występując
w kategorii najcięższej +90 zajął drugie miejsce. Demidowicz uplasował
się tuż za wielokrotnym Mistrzem Polski, Krzysztofem Piekarzem. Był to
jego pierwszy start w życiu, a okupione prawie 40 tygodniami przygotowań drugie miejsce, ośmieliło koszalinianina.
We wrześniu na Międzynarodowym Pucharze Polski w kulturystyce i fitness zdobył już 1 miejsce w kategorii mężczyzn do 100 kg. Miesiąc
później spróbował sił na arenie światowej . W Mistrzostwach Świata, które odbyły się na Litwie Demidowicz wywalczył tytuł wicemistrza świata
w kategorii do 100 kg.
Przygotowanie do zawodów kulturystycznych trwa średnio pół roku.
Pierwsze dwanaście tygodni to nabieranie masy, drugie dwanaście to
rzeźba. Morderczy trening przed zawodami dał efekt – trzy godziny ćwiczeń dziennie, pięć razy w tygodniu robi wrażenie na każdym, kto choć
godzinę spędził na siłowni ćwicząc. Do tego super ważna regeneracja.
Trenerskich rad i wskazówek udzielali koszalinianinowi Krzysztof Piekarz i Henryk Hryszkiewicz. Ostatni nauczył Arka pozowania, niezwykle ważnego w kulturystyce. Być może temu zawdzięcza ogromny, jak na
debiutanta, sukces.
Teraz ponownie zaczyna przygotowania do kolejnych zawodów. Tym
razem jego celem będą Mistrzostwa Polski i eliminacje do Mistrzostw
Świata, które odbędą się w maju 2018 roku. ■ (RB)

Postać
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Małe czerwone pianinko sprawiło, że koszalinianka z pochodzenia, a poznanianka z wyboru, Iza
Polit prowadziła warsztaty wokalne podczas ostatniej edycji Hanza Jazz Festiwal. Gdyby nie dostała go
w grupie starszaków w przedszkolu, być może muzyka ominęłaby ją szerokim łukiem. Przyczyniła się do
tego także pani, która poinformowała mamę, że córka
dobrze słyszy i ma poczucie rytmu. Klamka zapadła –
Iza poświęciła się muzyce. Trochę przypadkiem, a ponieważ nie pochodzi z muzycznej rodziny, nie była
świadoma całego trudu jaki jest potrzebny, aby stać się
muzykiem.
– Uważam, że dobrze potoczyło się moje życie –
śmieje się Iza. – W szkole muzycznej najpierw uczyłam się na pianinie, potem na klarnecie, a na studiach, niechcący zaczęłam śpiewać i okazało się, że
całkiem dobrze mi to wychodzi. Najbardziej jed-

fot.: Ola Gorlińska

Iza uczy
śpiewać

nak lubię uczyć muzyki i tak naprawdę to jest dziś
moje główne źródło dochodu. Do tego nie mam wielkich wymagań, za to mam łatwość nawiązywania
kontaktów z innymi ludźmi, co w tej pracy jest dość
ważne. Lubię swoje życie i nie zmieniłabym go absolutnie!
Kiedy obserwuje się Izę w trakcie pracy z młodymi wokalistkami, widać że jest osobą empatyczną i cierpliwą. Te cechy powodują, że można lubić nauczanie dzieci i osób dorosłych, a im ta cierpliwość
się udziela. Polit zdradza, że polubiła wiedzę, dzięki której praca z jedną osobą polega na powstrzymaniu jej temperamentu, a z drugą na otwarciu jej. Zatem zanim zajęła się sama uczeniem śpiewania, najpierw skończyła kierunek pedagogiczny – edukacja
muzyczna i dzięki temu dowiedziała się jak muzyka wygląda od drugiej strony. Jest bardzo aktywna –
była stypendystką Universitat der Kunste w Berlinie,
jest nauczycielką wokalistyki jazzowej w poznańskim
Zespole Szkół Muzycznych oraz szkole muzyki rozrywkowej Republika Rytmu, prowadzi także warsztaty jazzowe. Ma na koncie sporo nagród i wyróżnień.
Bardzo sobie chwali pracę podczas festiwalu w Koszalinie, bo miała kontakt ze zdolnymi i gotowymi do
pracy dziewczynami.
Nie czuje się osobą, która jak telewizyjne talent show, kusi sławą i gwiazdorstwem. Jej uczniowie
albo chcą się po prostu rozwijać albo traktują śpiewanie jako swoistą terapię. W wolnych chwilach pracuje
nad (oczywistym) sukcesem swojego zespołu „Smutne piosenki”, który istnieje dwa lata, ma sporo zaprzyjaźnionych osób, m.in. wśród radiowców, prezentujących ich utwory na antenie. Jest także płyta nagrana
podczas dyplomu Izy, gdzie ich kwartet gra z kwartetem smyczkowym i DJ-em. Dużo pracują i stawiają na różnorodność – ich muzyka to mieszanka jazzu, folku, popu i poezji śpiewanej. Na wiosnę ukaże
się ich debiut studyjny, prawdopodobnie pod szyldem
założonej m.in. przez Izę Fundacji „Wokół Piosenki”
i wtedy będziemy mogli oklaskiwać „Smutne Piosenki” w Koszalinie. ■ (KG)
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