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W imieniu swoim, i całego zespołu redakcyjnego, chciałabym
Wam serdecznie podziękować za wspólne pięć lat tworzenia Miesięcznika Trendy. To dzięki zaangażowaniu wszystkich Was udało
nam się wydać 55 nietuzinkowych informatorów, w których zgromadziliśmy przegląd miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każde wydanie było
inne, ciekawe. Prezentowaliśmy szerzej największe wydarzenia,
pokazując tym samym mieszkańcom, jak dużo w naszym mieście
się dzieje, i jak prężnie funkcjonują wszystkie instytucje i jednostki
kulturalne. Dziękujemy za zaufanie, życzliwość i wszelkie przejawy sympatii. Historia zatacza krąg, i Trendy wraca do pierwszego
wydawcy – KBP. Kolegom i koleżankom z biblioteki życzę powodzenia i sukcesów, a Państwa gorąco zachęcam do czytania miesięcznika w nowej odsłonie.
Monika Modła
kierownik zespołu redakcyjnego

2-3

Polecamy kultura

Trendy zmieniają się
w Koszaliński Grafik Kultury

◀

Redakcja Trendy Koszalin (od lewej):
Paweł Strojek – dyrektor
Centrum Kultury 105 w Koszalinie,
Emilia Wójcik – z-ca kierownika
zespołu redakcyjnego,
Monika Modła – kierownik zespołu
redakcyjnego, z-ca dyrektora CK105,
Monika Karczewska – skład
i opracowanie graficzne,
Kuba Grabski – redaktor wydania,
Radosław Brzostek (autor zdjęcia)
– redaktor, zdjęcia.

Dzisiejsze czasy charakteryzują zmiany. Po pięciu latach dogoniły one także nasz miesięcznik. Od lutego będziecie mogli go Państwo szukać jako wydawnictwa pod nazwą Koszaliński Grafik Kultury, który
dotąd był dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wierzymy w to, że nasze wieloletnie doświadczenia gromadzenia raz w miesiącu wszystkich kulturalnych zdarzeń miejskich, przydadzą się naszym następcom, i że nadal będą Państwo mieli w czym wybierać. Bo przecież także dzięki Trendom, jesteście już
świadomi, jak dużo dzieje się w Koszalinie.

Bardzo dziękujemy Państwu za wieloletnią
współobecność i za powodowanie znikania egzemplarzy Trendów w błyskawicznym tempie. Była to
dla nas prawdziwa satysfakcja, że nasza praca była
Wam potrzebna. Przez te lata sporo dowiedzieliśmy się o wszystkich ważnych w kulturze miasta rzeczach, z Kongresem Kultury na czele. Sądzimy, że
między innymi dzięki naszemu miesięcznikowi, instytucje kultury zaczęły planować swoje wydarzenia
z dużym wyprzedzeniem, co powoduje wyprzedawanie wszystkich biletów na długo przed terminem. To
wszystko cieszy, bo przecież wiadomo, że bez kultury
bylibyśmy znacznie ubożsi. ■ (KG)

fot.: Mat. prom.
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Zostań jurorem
na Filmoniadzie 2020!

Miller w Koszalinie
Dominic Miller, gitarzysta znany przede wszystkim ze współpracy ze Stingiem, wystąpi 9 marca
o godz. 19:00 w Filharmonii Koszalińskiej.
Tym razem Dominic przedstawi kolejny – po doskonałej, wydanej w 2017 roku płycie „Silent Light”
– album „Absinthe”, zrealizowany w znakomitym
kwintecie (Dominic Miller – gitara, Santiago Arias
– bandoneon, Mike Lindup – instrumenty klawiszowe, Nicholas Fiszman – kontrabas oraz mistrz perkusji – Manu Katché). Gitarzysta poddaje się tu brzmieniu bandoneonu i rytmowi perkusji, jest liderem, ale
także współtwórcą nastroju i brzmienia. „Żyję na południu Francji i bardzo fascynuje mnie impresjonizm” – mówi Dominic. I taka, pełna impresjonistycznych skojarzeń jest ta płyta. W Polsce Dominic Miller Band wystąpi w następującym składzie: Dominic
Miller – gitary, Mike Lindup – instrumenty klawiszowe, Santiago Arias – bandoneon, Rhani Krija – instrumenty perkusyjne, Nicolas Fiszman – kontrabas. Podczas koncertu zabrzmią też kompozycje z poprzednich
płyt artysty oraz prawdopodobnie utwory z repertuaru Stinga. ■ (KG)

Ogłaszamy konkurs na Jury Dziecięce podczas 5. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej. Masz 10-14 lat? Świetnie – spełniasz pierwszy warunek! Myślisz, że wiedzą filmową możesz zaskoczyć nawet dorosłych? W wolnych
chwilach zastanawiasz się, jakby to było decydować o losach produkcji filmowych? A może
sam skrycie marzysz o karierze filmowca? Jeśli
odpowiedź brzmiała trzy razy tak, to mamy dla
Ciebie propozycję! Opowiedz nam o swoim ulubionym filmie oraz uargumentuj, dlaczego to
właśnie Ciebie powinniśmy wybrać na członka
Jury Dziecięcego! To dla Ciebie pestka? To dalej, do boju! Przeczytaj uważnie Regulamin, wypełnij Kartę zgłoszenia (znajdziesz je na www.
ck105.koszalin.pl) i prześlij ją do nas razem ze
swoją pracą pisemną! Czekamy do 29 lutego
2020 roku. Wyniki ogłosimy 6 marca 2020 roku
na naszej stronie. ■ (DT)

Polecamy kultura

28. finał
Wiatr w żagle

fot.: Mat. prom.
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W trym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierać będzie środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Chirurdzy wszystkich specjalności dzień i noc w całej Polsce ratują życie
tych dzieci. Pomoc dotyczy w takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.
Aby operacje były skuteczne i bezpieczne i aby jak najmniej było
powikłań, a wyniki wczesne i odległe nie różniły się od najlepszych
na świecie, potrzebne są najnowocześniejsze i bardzo kosztowne
urządzenia medyczne. Stanowią one niezbędne wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki obrazowej.
Celem Finału jest także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy
inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Niezbędne będą także zakupy ultrasonografów i echokardiografów.
Na ulicach Koszalina i okolicznych miejscowości, m.in. w Będzinie, Świeszynie, Tymianku, Mścicach kwestować będzie 425 wolontariuszy.

W ramach finału główna Orkiestra zagra na placu przed ratuszem.
W tym roku przede wszystkim wybrzmią dźwięki rockowe. Gwiazda koncertu będzie zespół Big Day.
W środku zimy wspólnie zaśpiewamy
„W dzień gorącego lata”.
Nie zabraknie stałych atrakcji i orkiestrowych nowości. Po raz pierwszy
w Koszalinie w ramach „Leśnej piątki”
odbędzie się profilaktyczny bieg „Policz się z cukrzycą”. Start: 12:00, miejsce: Koszalin, ul. Słupska, Parking leśny Nadleśnictwa Karnieszewice, dystans: 5 km.
Tradycyjnie kolej wąskotorowa
zamieni się w orkiestrową ciuchcie. Biletem wstępu będzie wrzut do puszki.
O godz.19:00 na Rynku Staromiejskim rozpocznie się główna licytacja
podczas której będzie można kupić orkiestrowe gadżety i nietuzinkowe prezenty. Mieszkańców Koszalina bawić będą także rycerze z Koszalińskiej
Kompanii Rycerskiej.
W ramach 27. finału koszalińska
Orkiestra zebrała 376.880,67 zł. ■ (KP)
12 stycznia, 28. finał WOŚP.

▴ Dotknij Archeologii w Muzeum

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. Muzeum
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▴ Galeria Malucha: „Zima na wesoło”
w Pałacu Młodzieży

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski – Osieki 1963-1981
– wystawa sztuki współczesnej
– Sztuka dawna i rzemiosło od
baroku do secesji – Pradzieje
Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Do 16.02
Dotknij Archeologii.

Na wystawie przedstawimy
10 replik wykonanych w technice druku 3D. Każdy z nich będzie można wziąć do ręki i porównać z zabytkiem znajdującym się w gablocie na wystawie
Pradzieje Pomorza;
— Od 2.01
Zabytek Miesiąca.

Średniowieczne strzemię żelazne z zamku w Starym Drawsku. W styczniu prezentujemy
jeden z atrybutów jeźdźca konnego z okresu średniowiecza.
Żelazne, zachowane w bardzo
dobrym stanie strzemię. Jedny-

mi z pierwszych prac wykopaliskowych realizowanych przez
powojenne Muzeum w Koszalinie były badania na średniowiecznym zamku w Starym Drawsku (Drahimiu), jednej z nielicznych zachowanych
ceglanych twierdz gotyckich
w naszym regionie. Przyniosły one szereg spektakularnych
znalezisk militariów, stanowiących element wyposażenia
dawnej załogi zamku.
Wśród nich znajdował się szereg elementów oporządzenia
jeździeckiego. Wstęp wolny.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39, sala wystawowa „Pradzieje Pomorza”;
— Do 16.01
Galeria Malucha „Zima
na wesoło” wystawa najmłod-

szych wychowanków PM
pracujących pod kierunkiem
Jolanty Lange;
— Do 31.01
Galeria Fotografii Młodych

zaprasza na doroczną wystawę
pracowni fotograficznej, prowadzonej przez Monikę
Kalkowską. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

CENY BILETÓW:
— Muzeum
oraz Zagroda Jamneńska:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1:
os. dorosła i dziecko) – 5 zł
(1 os.), grupowy (powyżej
14 os.) – 5 zł (1 os.), jedna
wystawa – 5 zł (1 os.). Bilety
łączone Muzeum oraz Zagroda Jamneńska: normalny
– 14 zł, ulgowy – 10 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła
i dziecko) – 7 zł (1 os.), grupowy (powyżej 14 os.) – 7 zł
(1 os.). W soboty wstęp
na ekspozycje bezpłatny.
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.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.

▴ Galeria Fotografii Młodych w Pałacu Młodzieży

Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy
– 20 zł. II strefa: normalny
– 30 zł, ulgowy – 25 zł,
zbiorowy – 15 zł, kasa biletowa, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (emeryci,
renciści, dzieci i młodzież
do 26 lat). Bilety grupowe
powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł
– normalny, 15 zł – ulgowy,
11 zł – KKDR, 12 zł – grupowy. Bilety 2D (pt.-niedz.): 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy,
13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy.
Tani poniedziałek: 12 zł. DKF:
12 zł – jednorazowy, 9,5 zł – bilet w karnecie ulgowym, 11 zł
– bilet w karnecie normalnym.
KMW: 12 zł. DKF Kids: 15 zł.
Szminka Movie: 12 zł. Kino
Przyjazne Sensorycznie: 12 zł.
Kryterium Movie: 12 zł;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. BTD
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▴ Spotkanie Dziecięcego Dyskusyjnego

▴ „Zakała” w BTD

2 Czwartek

4 Sobota

— 18:00
Muzyczna podróż spaghetti
dance. Czy pamiętasz

— 12:00
KMW: „Śnieżna paczka”

Klubu Książki w KBP

Italo Disco? Spektakl muzyczny
z przebojami dyskotekowymi
z lat 80-tych. Reżyseria
Nicolo Palladini, scenariusz
Małgorzata Wojtulewicz.
Bilety: 35/40 zł. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska 9;

3 Piątek
— 17:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką „Amelia i Kuba. Stuoki potwór” Rafała Kosika. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 1, ul. Wenedów 24b/8;
— 19:00
„Zakała” – reż. Zdzisław

Derebecki, Duża Scena. Francois Pignon („Kolacja dla głupca”) powraca! Co może wyniknąć z, przypadkowego skądinąd, spotkania zawodowego
zabójcy i życiowego nieudacznika? Z pewnością nic dobrego.
I to dla obu bohaterów.
BTD, pl. Teatralny 1;

(Zestaw Małego Widza:
popcorn i pepsi 7 zł). Reż.:
A. Woodle, 92 min. Swifty,
lis polarny pracujący na arktycznej poczcie, marzy by zostać Top Dogiem, czyli gwiazdą
posłańców, którymi normalnie
są psy husky. Aby udowodnić,
że jest godny tej funkcji potajemnie rekwiruje jedną z przesyłek i dostarcza do tajemniczego miejsca. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Zakała” – PREMIERA,

reż. Zdzisław Derebecki, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

5 Niedziela
— 17:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
„Zakała”, reż. Z. Derebecki,

Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ „Przyszedł mężczyzna do kobiety” w BTD

▴ DKF: „Osierocony Brooklyn” w kinie Kryterium

▴ Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego

6 Poniedziałek

7 Wtorek

8 Środa

— 16:00
„Wigilia Pani Skurcz”,

— 9:00
„O Ignasiu, który nie lubił
szkoły”, spektakl lalkowy, Sce-

— 9:00
„O Ignasiu, który nie lubił
szkoły”, spektakl lalkowy,

spektakl familijny, reż. P. Krótki, Duża Scena. Spektakl Tomasza Ogonowskiego inspirowany jest jednym z najsłynniejszych dzieł Karola Dickensa,
to historia uniwersalna. Dlatego autor zdecydował się na
umieszczenie jej we współczesnym Koszalinie. Z kolei Scrooge’m, czyli człowiekiem, który
w pogoni za pieniądzem utracił niemal to co w życiu najważniejsze: rodzinę i przyjaciół
uczynił kobietę – tytułową Panią Skurcz. To kobieta interesu, współczesna bizneswoman,
która w trakcie spektaklu, na
oczach młodego widza przejdzie wewnętrzną metamorfozę:
z kochającego pieniądze człowieka stanie się w osobą kochającą innych ludzi. Dydaktyczne przesłanie jest więc jasne dla
najmłodszych. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 19:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu. BTD,
pl. Teatralny 1;

na na zapleczu. Jedne dzieci lubią szkołę, inne wprost jej
nie cierpią. Tytułowy bohater postanawia uciec ze szkoły wyruszając w pełną przygód wędrówkę, która poprowadzi go… wprost do szkolnej
biblioteki. Wielkie emocje, które rozbudza nasze widowisko
znajdują ujście w radosnym
rozwiązaniu wszystkich konfliktów. W widzach wyzwala się pozytywny stosunek do
szkoły i do książek oraz budzi się wiara we własne możliwości i chęć do szukania swoich mocnych stron. Połączenie mądrej dydaktyki z pełną
przygód historią nie musi być
ani nudne, ani pozbawione
głębszej refleksji. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Osierocony Brooklyn”.

Reż.: E. Norton, 144 min.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Klubu Książki w KBP

Scena na zapleczu. BTD,
pl. Teatralny 1;

9 Czwartek
— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

nad książką „Pacjentka”
Alexa Michaelidesa.
Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Łowca” Pauliny Hendel.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 3,
ul. Młyńska 12;

— 17:00
Wernisaż wystawy
fotografii Ewy Maliszewskiej
połączony z występem
muzycznym Aleksandry
i Mateusza Ossowskich.

Wstęp wolny. KBP, Galeria
REGION, pl. Polonii 1;

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Jakub Chrenowicz w koncercie symfonicznym

▴ Sobotnie Poranki Rodzinne „Nie święci garnki

▴ Kryterium Movie: „Irlandczyk” w kinie Kryterium

10 Piątek

11 Sobota

12 Niedziela

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Z noworocznym toastem”.

— 10:00-12:00
Sobotnie Poranki Rodzinne
„Nie święci garnki lepią”,

— 12:00
DKF Kids: „Ratujmy Florę”

„Z noworocznym toastem” w Filharmonii

Wykonawcy: J. Chrenowicz
– dyrygent, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar: Johann Strauss II-Uwertura i czardasz z operetki „Zemsta nietoperza”,
polka „Grzmoty i błyskawice”,
polka „Tritsch Tratsch”, polka „Wróżka” op. 420, polka
„Szybka poczta” op. 159, galop „Bandycki” op. 378, walc
„Ty i ty” op. 367, walc „Cesarski”, Marsz „Hiszpański”, walc
„Nad pięknym modrym Dunajem”, walc „Róże południa”
op. 388, walc „Odgłosy wiosny” op. 410, Joseph Strauss
– polka „Pożarska”, Johann
Strauss – marsz Radetzky`ego, Johann Strauss I-Galop
„Wilhelm Tell” op. 29 b, Josef
Strauss, Eduard Strauss,
Johann Strauss – kadryl
„Strzelecki”. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Zakała”, reż. Zdzisław

Derebecki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

lepią” w Pałacu Młodzieży

czyli sobotni relaks przy kole
garncarskim – zapraszamy
dzieci wraz z opiekunami na
kolejne spotkanie z plastyką do
pracowni Jolanty Lange. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Kolejne spotkanie entuzjastów
przedmiotów z duszą.
Zgłoszenia: 94 343 20 11.
Udział i wstęp bezpłatny.
Salka edukacyjna Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska 37;

— 12:00
KMW: „Misiek i chiński skarb”

(popcorn 3 zł). Reż.: R. Finn,
T. Maltby, 90 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 17:00, 20:00
„Mayday”, reż. Z. Derebecki,

Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Z noworocznym toastem”.

Wykonawcy: J. Chrenowicz –
dyrygent, orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

(po seansie zajęcia plastyczne).
Reż.: M. Drury Taylor,
95 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 14:00
Kryterium Movie:
„Irlandczyk”. Reż.: M. Scorsese

210 min. Kino Kryterium;

— 15:00-21:00
Koncert Dla Mieszkańców
Miasta, towarzyszący finałowi
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystąpią zespoły

z koszalińskich placówek
kulturalnych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Day.
Rynek Staromiejski;
— 16:00
Koncert symfoniczny
„Z noworocznym toastem”.

Wykonawcy: J. Chrenowicz
– dyrygent, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 17:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, Scena na Zaple-

czu. BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
„Zakała”, Duża Scena.

BTD, pl. Teatralny 1;

▴ „Wirus Świrus... i cała reszta” w BTD

▴ DKF: „Oficer i szpieg” w kinie Kryterium

13 Poniedziałek
— 17:00
Wernisaż wystawy
„Gruba Ryba – Dicker Fisch”.

Wybór najlepszych prac 52-go
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z roku 2019 po
raz pierwszy zostanie zaprezentowany na wystawie w Koszalinie – mieście partnerskim miasta Schwedt. 53 edycja konkursu plastycznego już trwa.
Termin nadsyłania prac to
1.07.2020 r. Informacje:
www.flow-zeichenwettbewerb.
de. Bałtycka Galeria Sztuki,
Centrum Kultury 105;

14 Wtorek
— 9:00
„Wirus Świrus... i cała reszta”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, Duża Scena. Oto do królestwa władcy telefonu Imperatora Sam-Dzunga przybywa
zły bohater Wirus, który przy
pomocy sprytu i kłamstw zdobywa władzę nad programami
zainstalowanymi w telefonie,
którego właścicielem jest
Piotruś. Od tej chwili wspomniane programy mają tylko
jedno zadanie: zmuszać Piotru-

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Szminka Movie: „Historia małżeńska”
w kinie Kryterium

16 Czwartek
sia do nieustannego używania
telefonu. BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:30
Na koncert zaprasza
Rada Osiedla „Śródmieście”.

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Oficer i szpieg”.

Reż.: R. Polański, 126 min.
Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa,
francuskiego oficera skazanego
na dożywocie za zdradę swojej
ojczyzny i zesłanego na Wyspę
Diabelską u wybrzeży Gujany
Francuskiej. Kino Kryterium;

15 Środa
— 9:00
„Wirus Świrus... i cała reszta”.

Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 18:15
Karaoke dla seniorów.

Zapraszamy wszystkich miłośników śpiewania na kolejne
karaoke, tym razem także z kolędami i piosenkami świątecznymi. Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Spotkanie autorskie
z Bogusławem Janiczakiem
autorem książki pt. „Cień zabójcy” wydawnictwa KryWaj.

Wstęp wolny. KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

— 18:00
Szminka Movie: „Historia małżeńska”. Reż.: N. Baumbach,

136 min. Małżeństwo Charliego i Nicole trwa już dziesięć lat.
Para razem mieszka, pracuje
i wychowuje ukochanego syna.
Nicole dostaje lukratywną propozycję z Los Angeles, Charlie ma okazję zadebiutować na
Broadway'u. Idealna para zaczyna się coraz mocniej od siebie oddalać. Kino Kryterium;
— 19:00
„Piosenki z... kapelusza”.

Recital Agnieszki Babicz-Stasierowskiej. Piosenki znanych
wokalistek, m.in. Anny German, Maryli Rodowicz, a także
hity światowego musicalu
„All That jazz”, „Cabaret”,
„I Dreamed a Dream”. Akompaniują: Jan Rejnowicz – piano,
Piotr Nadolski – trąbka, akordeon. Bilety: 30 zł.
Domek Kata, ul. Grodzka;

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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fot.: Mat. prom.
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▴ Henryk Miśkiewicz w koncercie symfonicznym

▴ Noworoczny Koncert Gitarzystów

▴ Kino Przyjazne Sensorycznie „Był sobie pies 2”

17 Piątek

18 Sobota

19 Niedziela

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

— 11:00
Noworoczny Koncert Gitarzystów. Wielbicieli muzyki gita-

— 12:00
Kino Przyjazne Sensorycznie
„Był sobie pies 2”.

„Mistrz saksofonu” w Filharmonii

reż. P. Krótki – Premiera wznowieniowa, Scena na Zapleczu.
Przyrządzona na bazie twórczości geniusza ze Stratfordu,
podana w lekkiej, żartobliwej
formie potrawa, doprawiona
mieszanką wielorakich teatralnych konwencji, ze szczyptą
czarnego humoru. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 16:00
„Powitanie Nowego Roku”.

Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” Koszalin, Zespół
Śpiewaczy „Jeżyce”. Wstęp wolny. Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert symfoniczny „Mistrz
saksofonu”. Wykonawcy: Sła-

womir Chrzanowski – dyrygent, Henryk Miśkiewicz – saksofon, orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Repertuar: Jan
Ptaszyn Wróblewski – „Altissimonica”, George Gershwin Suita z musicalu „Porgy and
Bess”, Leroy Anderson - Suita
irlandzka, Aaron Copland –
„Hoe-down” z baletu „Rodeo”.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

w Pałacu Młodzieży

rowej i gitary, zapraszamy na
kolejny koncert wychowanków
Zbigniewa Dubielli. Młodzi artyści zagrają solo i w zespołach,
całość zakończy Wielka Orkiestra Gitarowa. Koncert w sali
113 PM. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 12:00
KMW: „Urwis”

(po seansie zajęcia plastyczne).
Reż.: K. Johnson, 87 min. Urwis
od szczeniaka żył w luksusie,
nauczony, że na jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę,
miski pełne serdelków i drapanie za uchem. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 16:00, 19:00
„Między łóżkami” – spektakl

agencyjny, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Mistrz
saksofonu”. Wykonawcy:

Sławomir Chrzanowski
– dyrygent, Henryk Miśkiewicz
– saksofon, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

w kinie Kryterium

Reż.: G. Mancuso, 108 min.
Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko
u boku ukochanego pana lub
pani. Ale czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadążyć. Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy
cel: ma opiekować się jego
wnuczką – CJ. Dopóki dziewczynka jest mała, zadanie jest
dość proste... Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Zakała”, Duża Scena.

BTD, pl. Teatralny 1;

21 Wtorek
— 17:00
Koncert kolęd Chóru
Frontowe Drogi pod kierownictwem Franciszka Huruka.

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Pan T.”. Reż.: M. Krzysz-

tałowicz, 104 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum
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▴ Stefan Walter w koncercie

▴ W samo południe – Tunelem do wolności

▴ Spektakl charytatywny „Moc prezentów”

22 Środa

25 Sobota

26 Niedziela

— 18:00
Wieczory ze Sztuką. Michał

— 12:00
W samo południe. Tunelem
do wolności – historia uciecz-

— 12:00
Spektakl charytatywny
„Moc prezentów”, reż. Ewa

symfonicznym „8. cud świata” w Filharmonii

Anioł – artysta bardziej boski
niż ludzki. Pietro Aretino pisał
do niego „człowieku bardziej
boski niż ludzki”. Michał Anioł
już za swojego życia otrzymał
przydomek „boski”. Jaki więc
był boski Michał Anioł? Na to
pytanie spróbuje odpowiedzieć
Jagoda Marciniak na kolejnym
spotkaniu z cyklu „Wieczory
ze Sztuką”. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

24 Piątek
— 17:00, 20:00
„Berek, czyli upiór w moherze
2”, spektakl agencyjny,

Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„8. cud świata”. Wykonawcy:

S. Johannes Walter – dyrygent,
K. Dondalska – sopran,
M. Słobodzian – tenor, N. Dondalski – skrzypce solo, orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

w Muzeum

ki jeńców z Oflagu II D Gross
Born. 5 października 2019 r.
podczas szczegółowych badań
ustalono trasę tunelu ucieczkowego z Oflagu II D Gross Born,
który okazał się najdłuższym
tunelem ucieczkowym wykonanym przez jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. O historii wielkiej ucieczki
jeńców francuskich opowie Dariusz Czerniawski opiekun Izby
Muzealnej w Bornem Sulinowie. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
KMW: „O Yeti!”

(Zestaw Małego Widza:
popcorn i pepsi 7 zł). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
„Międzynarodowy Festiwal
Iluzjonistów Champions
of illusion” – spektakl agencyj-

ny, Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„8. cud świata”. Filharmonia,

ul. Piastowska 2;

w CK105

Turowska, Mini Studio Poezji
i Piosenki, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, Fundacja „Pokoloruj Świat”
w Koszalinie. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 17:00, 19:00
„Wykrywacz kłamstw”,

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

27 Poniedziałek
— 11:00
Spektakl charytatywny
„Moc prezentów”, reż. Ewa

Turowska, Mini Studio Poezji
i Piosenki, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, Fundacja „Pokoloruj Świat” w Koszalinie. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
„Diamenty życzeń w styczniowy czas”, na program zapra-

sza Krajowe Bractwo Literackie
SPK w Koszalinie. W programie: poezja, muzyka, słodki po-

Kalendarium kulturalne

▴ DKF: „Lighthouse” w kinie Kryterium

częstunek oraz możliwość zakupu tomiku z dedykacją. Wstęp
wolny. Program poprowadzi
Krystyna Pilecka. Klub „Nasz
Dom” ul. Zwycięstwa 148;

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

reż. P. Krótki – Premiera wznowieniowa, Scena na Zapleczu.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 11:00
Spektakl charytatywny
„Moc prezentów”, reż. Ewa

Turowska, Mini Studio Poezji
i Piosenki, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, Fundacja „Pokoloruj Świat” w Koszalinie. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Lighthouse”.

Reż.: R. Eggers, 110 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Diva – monodram w Domku Kata

▴ Kamil Radzimowski w koncercie

30 Czwartek

31 Piątek

— 18:00
Kabaret Paranienormalni
w programie „Z humorem
czeba żyć”. Bilety: 60-70 zł.

— 17:30, 20:15
„Przygoda z ogrodnikiem”,

Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Diva – monodram.

Nora Sedler, „primadonna assoluta” światowych scen operowych, jesienią 1941 roku zostaje deportowana do Litzmannstadt Getto (Łódź). Przybywa
w transporcie wraz z dużą grupą żydowskich artystów z Europy Zachodniej. Uniknęła zagłady. „Za jaką cenę? – pytacie żyjący dzisiaj”. Teatr Rondo,
tekst: Magdalena Gauer
(debiut dramatopisarski),
reżyseria Stanisław Miedziewski. Występuje: Wioleta Komar.
Za tę kreację została nagrodzona tytułem najlepszej aktorki
na festiwalu „United Solo”
w Nowym Jorku. Bilety: 30 zł.
Domek Kata, ul. Grodzka;

symfonicznym „Znani i lubiani” w Filharmonii

spektakl agencyjny, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Znani i lubiani”. Wykonawcy:

Krzesimir Dębski – dyrygent,
skrzypce, Kamil Radzimowski
– duduk, orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Repertuar:
Krzesimir Dębski - Polonez
D Major, „Taniec huculski”,
„Sarabanda miłości”, Polka
„Trojak”, Kamil Radzimowski –
„Tancerka”, „Narodziny życia”,
„Stwórca Świata”, „Wszechświat”, „Ali”, „Słońce”, Bronisław Kaper – „Hi Li Hi Lo”,
Bono – „Golden Eye”, Elvis
Presley – „Love Me Tender”.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń: www.grafikkultury.pl, 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, na adres info@grafikkultury.pl

Kalendarium kulturalne
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Kontakty
i rezerwacje
KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.

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
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fot.: Mat. prom.

Wiedeński karnawał,
jazz i... ósmy cud świata

▴ Katarzyna Dondalska

Zaproszenie na tegoroczny karnawał, zgodnie z zeszłoroczną obietnicą, zaczynamy od koncertów wspaniałego saksofonisty Henryka Miśkiewicza,
i dyrygenta Sławomira Chrzanowskiego, prowadzącego orkiestrę. Usłyszymy kompozycję Jana Ptaszyna Wróblewskiego„Altissimonica”, suitę z „Porgy and
Bess” George’a Gershwina, Suitę irlandzką Leroya
Andersona i „Hoe-down”z baletu „Rodeo” Aarona
Coplanda.
Dobór tegorocznych koncertów karnawałowych
sprawił, że każdym z nich interesują się inne grupy
melomanów. Oczywiście karnety na cały zestaw szybko się rozeszły, jednak nie brakuje chętnych do udziału tylko w poszczególnych wydarzeniach. Jedni już od
lata wyczekują grającego na duduku ormiańskim Kamila Radzimowskiego z Krzesimirem Dębskim w roli
dyrygenta, skrzypka i niepodrabialnego konferansjera. Inni tęsknią za koloraturowym sopranem Katarzyny Dondalskiej oraz rewolucyjnymi aranżacjami
jej męża, dyrygenta Stefana Johannesa Waltera. Nie
mówiąc już o setkach piszących i telefonujących do
filharmonii fanach Dody z całej Polski (i nie tylko Polski). Występ ślicznej i utalentowanej wokalistki z tutejszą orkiestrą pod batutą Wojciecha Zielińskiego to

dla każdego z nich nie lada gratka. Ale i bywalcy koncertów symfonicznych intensywnie polowali na bilety na któryś z dwóch ostatnich koncertów w sezonie
karnawałowym, zatytułowanych – jakże by inaczej –
„Gwiazda, gwiazda, gwiazda!”. Wszystkie utwory, jakie królowa polskiej estrady do niego wybrała, łączy
jedno: są to tak zwane piosenki z tekstem.
Jest jednak pewien koncert, który, choć każdego roku wypełniony nieco innymi utworami, zawsze sprawia, że publiczność przez parę godzin czuje
się jak podczas powitania Nowego Roku w Wiedniu.
To naturalnie wieczór polek, czardaszy i walców braci Straussów, ich ojca oraz im współczesnych kompozytorów. Tym razem, obok obowiązkowych w takich
okolicznościach polek „Tritsch Tratsch” czy „Grzmoty i błyskawice”, Jakub Chrenowicz umieścił takie rarytasy, jak polki „Pożarska” Józefa Straussa, „Szybka
poczta”, „Wróżka” czy galop „Bandycki” Jana Straussa II... Będzie i okazja do wspólnego klaskania przy
słynnym „Marszu Radetzky’ego”. Wszyscy głodni
klimatu noworocznego Wiednia zostaną nasyceni,
bowiem koncert zostanie powtórzony, i to dwa razy.
Straussowskie arcydzieła w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej pod batutą jej pierwszego dyrygenta zabrzmią 10 i 11 stycznia o 18:30, a 12 stycznia o 16:00.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej

fot.: Mat. prom. PM

Polecamy kultura

Cień czasów
przyszłych
To przecież wóz strażacki – powtarzał,
szepcząc w zachwycie, mały Julek. Tu są koła,
a tam drabina – wtórowała mu Zuzia – i wąż
do gaszenia pożarów, a tam… Zostanę strażakiem! – krzyknął znienacka Julek, przerywając
Zuzi opis strażackiego wehikułu. Wciąż jednak
nie mógł oderwać wzroku od rzucanego przez
niezgrabnie złączone krople wosku cienia, który – chyba na złość przygasającej już świecy –
trwał dumnie na ścianie, a przede wszystkim
w marzącej głowie dziecka...
Cóż należałoby uczynić, by świeca podtrzymująca marzenia płonęła jak najdłużej?
Jak daleko od szarej nieraz rzeczywistości spa-

18-19

dają – niczym zagubione na sierpniowym niebie perseidy –
marzenia? Bywa, że cień blaknie, bo brakuje kogoś, kto by ów
płomień pasji wzniecił. By nie zabrakło mentora, opiekuna
czy autorytetu, powoływane są do istnienia placówki takie,
jak Pałac Młodzieży. To tu instruktorzy sztuk wszelakich,
rozpalają w dzieciach i młodzieży tę Bożą iskrę, której na
imię talent. Żywiąc w najpiękniejszych wspomnieniach własne doświadczenia relacji uczeń – mistrz, pracownicy Pałacu Młodzieży przeprowadzają wraz ze swymi podopiecznymi niedoścignione dotychczas marzenia w świat jawy.
Wspomnijmy więc lata, gdy placówka nasza funkcjonowała jeszcze, jako Młodzieżowy Dom Kultury. Czy możesz
wyobrazić sobie małego chłopca, Darka, który dziś, jako Pan
Dariusz Długopolski odsłania przed swymi wychowankami
tajniki królewskiej gry? Przed laty mały Darek, zapewne tak,
jak dziś inni, przyszli mistrzowie szachów, słuchał z zapartym tchem rad swego mistrza – Pana Lucjana Kowalczyka...
A może wyobraźmy sobie roztańczone nastolatki: Asię, Nikolę i Martę, czyli dziś nasze ekspertki od tańca: Joannę Lubińską, Nikolet Zissopoulou-Sobczak oraz Martę Łuczków.
Niegdyś tańca, jeszcze w MDK-u, uczyły się u Państwa Tatiany i Romana Filusów, dziś zaś same nauczają, a nawet robią to ich podopieczne, jak choćby wychowanka Pani Marty Łuczków, dziś już nasza pałacowa koleżanka, kształtująca kolejne generacje tancerzy, Ola Tworska. Tak! Koszaliński
Pałac Młodzieży łączy pokolenia!
Każde pokolenie ma własny czas – słyszałem w refrenie pewnej piosenki. Pokolenie Julka i Zuzi dojrzeje i zacznie
kształtować kolejne, następujące po nich generacje. By ten
płomień marzeń nie zgasł, potrzeba dać dzieciom szansę, potrzeba by miejsca takie, jak Pałac Młodzieży w Koszalinie istniały. My jesteśmy i czekamy na Julka, Zuzię, na Ciebie!
Materiał przygotowany
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Polecamy kultura
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Etnograficzne
Warsztaty
Rękodzielnicze

fot.: Mat. prom. Muzeum

Warsztaty dla rodzin
Haft
– 4.01 (sobota) – godz. 12:45-14:15
– 11.01 (sobota) – godz. 12:45-14:15
Ceramika
–18.01 (sobota) – godz. 12:45-14:15
– 25.01 (sobota) – godz. 12:45-14:15
Mimo, iż dopiero nadszedł styczeń, w Zagrodzie Jamneńskiej powoli przygotowujemy się na nadejście wiosny.
Dawniej na wsi, okres zimowy przeznaczony był na prace manualne – kobiety tkały, szyły i haftowały. My zapraszamy do nauki wyszywania, wspólnie będziemy wykonywać serwetki do koszyczka wielkanocnego. Nauczymy ściegu zwanego sznureczkiem, pokażemy zasady haftu pełnego,
płaskiego. Poprzez haft propagować chcemy piękne, barwne
motywy naszego regionu. Najmłodszych uczestników zajęć
nauczymy szyć płócienne woreczki. Będą mogli je udekorować stempelkami lub również wyhaftować.
W drugiej połowie miesiąca zapraszamy na zajęcia z ceramiki. Osoby początkujące będą mogły nauczyć się podstaw pracy z gliną. Natomiast wraz z osobami zaawansowanymi będziemy eksperymentować z motywami występującymi na polichromii meblarskiej. Inspirując się nią
przeniesiemy wzory na glinę.
To wszystko oczywiście z wykorzystanie wzorów kultury jamneńskiej.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji Muzeum w Koszalinie

Warsztaty dla dorosłych
Haft
–4.01 (sobota) – godz. 10:15-12:15
– 11.01 (sobota) – godz. 10:15-12:15
Ceramika
– 18.01 (sobota) – godz. 10:15-12:15
–25.01 (sobota) – godz. 10:15-12:15
Warsztaty dla seniorów
Haft
– 8.01 (środa) – godz. 10:15, 13:00
– 15.01 (środa) – godz. 10:15, 13:00
Ceramika
– 22.01 (środa) – godz. 10:15, 13:00
– 29.01.2020 (środa) – godz. 10:15, 13:00
Koszt uczestnictwa w zajęciach z haftu – 5 zł,
z ceramiki (bez wypału) – 5 zł, z ceramiki (z wypałem) – 15 zł. Prosimy się o zapisywanie się na
warsztaty pod numerem tel. 508 129 892.

Polecamy sport

Zimą zdrowie
czeka poza domem
Rezygnujesz z aktywności ruchowej, gdy tylko
pojawią się pierwsze mrozy lub spadnie śnieg? Błąd.
Sport na świeżym powietrzu nie tylko poprawia zdrowie, ale też zapewnia radość życia i sprawia, że wyczekiwanie wiosny nie jest tak trudne.
Jeśli chcemy zachować zdrowie, kondycję i zadbać o naszą psychikę nie ma nic lepszego, niż potraktować ćwiczenia fizyczne jako zabawę.
Badania zespołu z Peninsula College of Medicine and Dentistry potwierdziły, że aktywność fizyczna
podejmowana na zewnątrz ma przewagę nad ćwiczeniami w siłowni czy salach gimnastycznych.
Osoby, które zdecydowały się wyjść poza cztery ściany, obserwują poprawę kondycji psychicznej,
zwiększenie energii i pozytywnego myślenia.
Skąd ten lepszy nastrój? Pobudzony, dotleniony
mózg wytwarza więcej endorfin, zwanych „hormonami szczęścia”, które usprawniają również pamięć
i ogólnie formę intelektualną. Są osoby, którym najlepiej rozwiązuje się zadania matematyczne podczas
wzmożonego wysiłku fizycznego. Teraz nauka wyjaśniła, dlaczego tak się dzieje.
Najprostsze rodzaje aktywności możemy z powodzeniem uprawiać zimą. Spacery czy zabawy z dziećmi na śniegu – sanki, zabawa w śnieżki, lepienie bałwana to też aktywność ruchowa. Zaadoptowanie
w chłodne miesiące pozornie letnich rodzajów aktywności nie jest tak wymagające.

Przykładem może być bieganie. Szczególne zyski
z biegania zimą? Sezonowa depresja czy chandra to
stany praktycznie nieznane biegaczom. Spora dawka
dopaminy, hormonu, który sprzyja poprawie nastroju, powstaje już w trakcie 30 minutowego biegu. Poczucie relaksu i satysfakcji: pozytywna uzależniająca
chemia biegania.
Aktywnością wykonywaną jakby „od niechcenia”, która ma ostatnio wielu zwolenników, jest jazda na rowerze. Podstawową zaletą jest to, że przez cały
czas utrzymujemy pozycję względnie siedzącą, dzięki
czemu nie obciążamy stawów i kości tak, jak w przypadku biegania. Przy okazji wzmacniamy też kręgosłup, szczególnie jego lędźwiową część. Optymalne
zyski dla zdrowia zapewnia dawka jazdy na rowerze:
45 minut kilka razy w tygodniu.
Jest rodzaj aktywności ruchowej, która wydaje się być stworzony na zimę. Nie straszna jest wtedy
pogoda i zapadający szybko zmrok. Nie potrzebujemy słońca. Wystarczy zaopatrzyć się w czapkę, bieliznę termiczną i... kijki narciarskie.
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Kalendarium sportowe

MKKS Żak Koszalin
– koszykówka II liga
Piłka Ręczna Koszalin
– superliga kobiet
Nordic walking to aktywność
łatwa i przyjemna. Przypomina
narciarstwo biegowe, ale nie potrzebujemy śniegu. Jest dostępna dla
wszystkich grup wiekowych. Można ją uprawiać wszędzie, w każdym
klimacie, niezależnie od terenu
i przez okrągły rok. Uaktywnia aż
90 procent mięśni. Już przy niewielkim wysiłku sprawi, że spalisz około 400 kcal w ciągu godziny. Jeśli
nawet nie masz kijków, nie pozwól
żeby to była wymówka do pozostania w domu. Spacer, czy wyjście
z psem, także wywierają pozytywny wpływ na twoje zdrowie.
Do pozadomowej aktywności trzeba się dobrze przygotować: odpowiedni strój, np. bielizna termiczna, jest już dostępny
w większości sklepów sportowych.
Odzież taka przestaje być domeną
wysoce specjalistycznych sklepów
i jest często dostępna nawet w dyskontach. ■ (RB)

— 4.01
Piłka Ręczna Koszalin
– Zagłębie Lubin.

Bilety: 5/10 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 11.01
Piotrcovia Piotrków Tryb.
– Piłka Ręczna Koszalin;
— 18.01
Ruch Chorzów
– Piłka Ręczna Koszalin;
— 25.01
Piłka Ręczna Koszalin
– Start Elbląg. Bilety: 5/10 zł.

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
– piłka ręczna
mężczyzn I liga
Przerwa w rozgrywkach;

— 11.01
KSK Noteć Inowrocław
– MKKS Żak Koszalin;
— 18.01
MKKS Żak Koszalin
– Devil Energy Politechnika
Gdańska. Wstęp wolny.

Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 25.01
MKKS Żak Koszalin
– Decka Pelplin.

Wstęp wolny. Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

Gwardia Koszalin
– piłka nożna III liga
Przerwa w rozgrywkach;

Bałtyk Koszalin
– piłka nożna III liga
Przerwa w rozgrywkach;

* Z uwagi na długi czas dzielący datę wydarzenia od wydania niniejszego informatora godziny rozpoczęcia imprez
sportowych nie są jeszcze znane i mogą ulec zmianie z powodów niezależnych od wydawcy.

fot.: Mat. prom.

Polecamy kultura

Koncertowe CK105
Zgodnie z dobrą tradycją, przekazujemy
Państwu informacje o naszych planach koncertowych, abyście mogli sobie zaplanować
obecność na nich.
Aleksy „Alosza” Awdiejew
Zaczynamy od przybliżenia sylwetki naszego lutowego bohatera. Człowiek-instytucja,
człowiek-orkiestra. Człowiek kultury i nauki.
Jest wyjątkowym artystą estradowym i jednocześnie wybitnym naukowcem – profesorem

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do tego para się aktorstwem
filmowym, pisze popularne felietony, tłumaczy poezję. Rosjanin z polskim obywatelstwem, który przybył do Krakowa, po
raz pierwszy w 1967 r. Mówi o sobie: jestem Polakiem z wyboru i dodaje przewrotnie, że to bardziej komfortowo niż być
kimkolwiek z przymusu.
Alosza ożenił się z Polką i uzyskał prawo stałego pobytu. W 1975 r. trafił do legendarnej Piwnicy Pod Baranami. Początkowo śpiewał tam tylko romanse rosyjskie stopniowo dodając do swoich występów elementy autorskiej satyry. Poszerzył też repertuar muzyczny o piosenki z Odessy i folklor
Cyganów i Żydów rosyjskich a także ballady Włodzimierza
Wysockiego i Bułata Okudżawy. Stał się samodzielnym artystą estradowym i zaczął dawać własne recitale z towarzyszeniem małego zespołu muzyków. Zaczął pojawiać się w telewizji, dokonał pierwszych nagrań radiowych i wydał kasetę
audio. Pojawiają się propozycje ról filmowych. Grając zwykle Rosjanina Alosza wystąpił w filmach fabularnych – m.in.
„Europa Europa” i „Gorączka” Agnieszki Holland a także
w popularnych serialach telewizyjnych takich jak „Ekstradycja” czy „Złotopolscy”. Początek lat 90-tych to powstanie
nowego zespołu. Grupa ta dała już ponad 2000 koncertów
pełnych muzyki i humoru, w Polsce, USA, Francji, Izraelu,
Niemczech i Hiszpanii. W 2005 r. Aleksy Awdiejew zostaje
profesorem nauk humanistycznych. Twórczość kabaretowo-muzyczna jednak nie słabnie. Z okazji swojego 70-lecia, wraz
z zespołem wydaje płytę „Alosza Na Bis”.
W 2014 r. następny koncert radiowy – na żywo – ze Studia im. A. Osieckiej doczekał się wydania płytowego w serii
„Koncerty w Trójce...”.
Postać profesora i artysty Aleksego Awdiejewa jest szeroko podziwiana i szanowana. Na pewno dzieje sie tak za sprawą jego szczególnej postawy – pełnej optymizmu i krzewiącej
pozytywne wartości i emocje. ■ (Mat. prom.)
8 lutego, godz. 19:00, Alosza Awdiejew. Bilety: 50 zł. Sala
widowiskowa CK105.
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fot.: Mat. prom.

fot.: Małe Szare Studio

Superduo

Mikromusic
W ramach wiosennej trasy zespół pojawi się
w Koszalinie i będzie promował materiał ze swojej
najnowszej płyty „Mikromusic z Dolnej Półki”.
Jest to całkiem nowa, akustyczna odsłona zespołu. Szukając niecodziennych brzmień grupa sięgnęła
po nietypowe instrumenty. Czego nie umieli zrobić
sami, kupili u lokalnych rzemieślników bądź znaleźli
na targu staroci. Podczas koncertu można usłyszeć takie instrumenty jak gitary z pudełek po cygarach czy
miski dla psów, weselny akordeon, saxhorn barytonowy, basowy flet czy turecki saz. Będzie też więcej śpiewania na głosy. Mikromusic gra w stylu avant pop lub
art pop. W ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Na koncie mają sześć płyt studyjnych i trzy albumy koncertowe. Oglądalność ich teledysków na YouTube sięga kilkudziesięciu milionów. Ostatnia płyta „Tak mi się nie
chce” oraz wyprzedane sale koncertowe plasują zespół
w gronie najbardziej popularnych zespołów w Polsce
roku 2019 r. ■ (Mat. prom.)
13 marca, Mikromusic, godz. 20:00. Bilety: 79/99 zł.
Sala widowiskowa CK105.

Karaś/Rogucki to duet, który pojawił się na polskim
rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Coma i The Dumplings. Panowie dali się już poznać
dzięki coverowi T.Love „1996”. Teraz pokazują światu
próbkę autorskiego materiału w singlu „Bolesne strzały
w serce”. Utworowi towarzyszy mroczny i pokręcony teledysk w reżyserii Przemka Dzienisa.
Kuba Karaś odpowiada w tym tandemie za produkcje, a Piotr Rogucki zajmuje się tekstami, a obaj dopieszczają muzykę. Z pozoru karkołomne połączenie dwóch
odmiennych wrażliwości i metryk dało harmonijny
efekt w postaci materiału, który z początkiem 2020 roku
ujrzy światło dzienne w formie albumu.
Płyta ukaże się nakładem wytwórni Kayax i znajdzie się na niej materiał, który sami artyści opisują jako
erotyki motoryzacyjno-katastroficzne. Będą to utwory opowiadające o uczuciach w epoce końca cywilizacji. Całość przybrała formę mroczną i gęstą, zainspirowaną muzyką lat 80., zimną falą i new romantic. ■ (Mat.
prom.)
16 kwietnia, Karaś/Rogucki, godz. 20:00. Bilety: 90 zł.
Sala widowiskowa CK105.

Polecamy kultura

26-27

Premiera
w BTD

fot.: Mat. prom. BTD

Karnawałowe karaoke
dla seniorów

Co może wyniknąć z, przypadkowego skądinąd, spotkania zawodowego zabójcy i życiowego nieudacznika?
Z pewnością nic dobrego. I to dla obu bohaterów. Pignon,
który jest fotografem ma zrobić zdjęcia świadka koronnego,
który będzie zeznawał w ważnej sprawie. Ralf, zabójca – ma
tego świadka zabić. Obaj zameldowali się w hotelu położonym naprzeciwko gmachu sądu. Z okna w pokoju Ralfa doskonale widać wejście do budynku.
Pignon, to ulubiony bohater Vebera – pojawia się w kilku jego sztukach. Poznaliśmy go w „Kolacji dla głupca”, a teraz powraca w komedii pt. „Zakała”. To ciągle ten sam życiowy nieudacznik. Odeszła od niego żona, która nie zamierza wrócić, mimo jego błagalnych telefonów. Pignon
postanawia więc popełnić samobójstwo, ale to mu się również nie uda. A kiedy w całe zamieszanie zostaje – wbrew
swej woli – wciągnięty morderczy snajper mieszkający w sąsiednim pokoju akcja zaczyna nabierać tempa, sytuacja się
gmatwa, a próby jej rozwikłania powodują jeszcze większe
komplikacje...
4 stycznia Premiera, kolejne spektakle: 3, 5, 10, 12, 19 stycznia, godz. 19:00. BTD, pl. Teatralny 1.

Chyba prawie wszyscy wiedzą już czym jest
karaoke, choć mają wtedy na myśli biesiadowanie w lokalach rozrywkowych, gdzie istnieje możliwość śpiewania razem z gotowym instrumentalnym podkładem. Koszalińską wersję tej zabawy różni od opisanej fakt, że piosenki są wyłącznie
polskie i w większości mają po 40-50 lat. Jest to
wynikiem tego, że propozycja ma trafić do seniorów. Kilkanaście edycji tej karaoke dowiodło, że
uczestnicy bardzo chętnie śpiewają piosenki z czasów swojej młodości, a Ci którzy nie czują w sobie mocy żeby wystąpić na scenie przy mikrofonie,
chętnie wspierają swoich znajomych siedząc na widowni. I cała sala śpiewa z nimi...
Zapraszamy gorąco na kolejne spotkanie
z przebojami sprzed lat, tym razem uzupełnione
o kolędy i piosenki świąteczne. ■ (KG)

Materiał przygotowany
przez Dział Promocji BTD w Koszalinie

15 stycznia, godz. 18:15, Karaoke dla seniorów.
Wstęp wolny. Club105, ul Zwycięstwa.

\

fot.: Mat. prom. BTD
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