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Tym razem, w tym miejscu, kilka słów o sporcie.
Od kilku tygodni pełnię obowiązki Prezesa Zarządu klubu
sportowego AZS Koszalin S.A. Jestem bardzo zaszczycony, że Rada
Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu mnie na to stanowisko.
Z AZS-em Koszalin jestem związany od 48 lat! Właśnie tu, jako
młodzieniec zacząłem swoją przygodę z koszykówką.
Teraz trochę będę chwalił. Nasz klub od kilkunastu lat nieprzerwanie występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Koszalin od kilkudziesięciu lat żyje koszykówką. Ale wiadomo też, że
nowoczesny sport potrzebuje dużych nakładów finansowych, bez
nich dobry wynik jest niemożliwy. Jestem bardzo szczęśliwy, że
udało mi się nawiązać współpracę z wieloma koszalińskimi lokalnymi firmami. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać AZS Koszalin i zapraszam do współpracy następnych.
Zapewniam wszystkich kibiców i miłośników koszykówki
w Koszalinie,że będę tak samo ciężko pracował dla klubu jako Prezes, jak ciężko pracowałem na boisku jako zawodnik. Zapraszam
wszystkich kibiców i nie tylko, na mecze sezonu 2016/2017!

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

Leszek Doliński
Prezes Zarządu AZS S.A.
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Pisaliśmy już o Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Jej
głównym celem jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie samotnym, bezdomnym matkom z małymi dziećmi. Pierwszym projektem Fundacji było utworzenie i prowadzenie mieszkania
chronionego dla samotnych matek z małoletnimi
dziećmi, opuszczających Dom Samotnej Matki, Centrum Interwencji Kryzysowej w Koszalinie lub inną
placówkę całodobowej pomocy społecznej. Fundacja
oddała już do użytku pierwsze mieszkanie chronione o powierzchni 115 m2, pochodzące z zasobów miasta, gdzie znalazły swój dom cztery mamy i siedmioro dzieci, otoczonych troską i miłością. Wszyscy oni
mają wsparcie ze strony Fundacji w postaci opiekuna
mieszkania oraz specjalistów i wolontariuszy. Mamy
prowadzą własne gospodarstwa domowe i przygotowują się do zamieszkania w przyszłości w samodzielnych lokalach. W chwili obecnej rozpoczął się remont
drugiego lokalu, na drugim piętrze w tej samej kamienicy, o powierzchni 106 m2,w którym planowane jest
utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla samotnych, bezdomnych matek z dziećmi. Kosztorys
remontu w/w lokalu to około 200 tys. zł wraz z wyposażeniem. W dalszej perspektywie jest przeprowadzenie remontu i adaptacja strychu w tejże kamienicy na
miejsce zabaw i dziennego pobytu dzieci wraz z mamami z obu mieszkań chronionych. Kosztorys tego
przedsięwzięcia to około 70 tys. zł. Fundacja otrzyma
część wspólną – strych w zamian za remont dachu,
który będzie kosztował kolejne 30 tys. zł.
Aby realizacja tych pięknych założeń była szybsza, Fundacja wraz z Filharmonią Koszalińską, zaprasza Państwa na koncert krakowskiego barda, Grzegorza Turnaua. Aż trudno uwierzyć, że możemy smakować jego piosenki już od 33 lat. Zapewne mało kto
pamięta lub wie, że pan Grzegorz, jako 17-latek, zadebiutował na Festiwalu Małych Form Teatralnych (II
L.O. im. Jana III Sobieskiego w Krakowie) w grudniu
1983, otrzymał tam główną nagrodę w kategorii poezji

fot. Tomek Sikora

Zdążyć z miłością
z Turnauem

śpiewanej i wyróżnienie za kompozycję do przedstawienia wg „Kolczyków Izoldy” K. I. Gałczyńskiego.
Rok później zdobył I nagrodę XX Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. I potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Dziś ma na koncie 15 solowych albumów i udział na wielu innych. Podczas koncertu usłyszymy wiele jego wspaniałych utworów, od
„Cichosza” do „Motorku”. Państwa udział w spotkaniu z Grzegorzem Turnauem jest możliwy dzięki zakupieniu cegiełek, których wartość wspomoże działania Fundacji „Zdążyć z Miłością”. ■ (KG)
5 listopad, Koncert Grzegorza Turnaua, godz. 19:00,
Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska. Cegiełki:
120 zł i 100 zł.

Polecamy kultura

Generacja
po raz 36.
Kto przyzwyczaił się do dwudniowej, weekendowej, obecnej od kilku lat formuły Festiwalu Rockowego Generacja ten może zdziwić się widząc propozycję tegorocznej edycji. Powód? Festiwal odbędzie
się w dniach 4 i 12 listopada. W celu zwiększenia zainteresowania kilkoma imprezami głównymi, organizatorzy stosują zabieg polegający na tworzeniu wydarzeń zapowiadających imprezy właściwe. Tak było
np. w przypadku XII Hanza Jazz Festiwal, kiedy to
koncerty opatrzone nazwą „Pre-Hanza” przez ponad miesiąc ostrzyły apetyty fanów muzyki improwizowanej i zachęcały do wzięcia udziału we właściwym festiwalu. Podobna „kulturalna zajawka” pojawi się 4 listopada w Jazzburgercafe. Będzie nią koncert
formacji Tides From Nebula (opis na str. 14). Koszalin jest pierwszym miastem na polskiej części trasy zespołu! Mało tego. Ten utytułowany, znany i oryginalny zespół przywiezie ze sobą support w postaci

grupy Spoiwo, którą charakteryzuje połączenie nastrojowych kompozycji z szaleństwem, a smutek potrafi eksplodować radością. 12 listopada odbędzie się
36. Festiwal Rockowy Generacja 2016. Od godz. 17:00,
w Clubie 105 w muzyczne szranki stanie 5 wyłonionych do konkursu finałowego zespołów. Zwycięzca
otrzyma 4 tys. zł, a zespół, który najbardziej przypadnie do gustu publiczności, 1 tys. zł. Ponadto od godz.
12:00 w Centrum Kultury 105 odbędzie się prezentacja
sprzętu muzycznego. Można będzie przyjść jeszcze
przed przesłuchaniami konkursowymi i testować np.
gitary, wzmacniacze i efekty gitarowe. Fani gadżetów
o tematyce rockowej będą mogli zaopatrzyć się w takowe, zaglądając na stoisko, które znajdować się będzie w holu kina Kryterium. Po prezentacji zespołów
walczących o główną nagrodę festiwalu, ogłoszeniu
werdyktu jury i wręczeniu nagród, w sali widowiskowej CK105 wystąpi gwiazda wieczoru. Wstęp na część
konkursową festiwalu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: ck105.koszalin.pl,
generacja.koszalin.pl, facebook.com/generacja. ■ (RC)
12 listopada, Festiwal Rockowy Generacja 2016,
godz. 17:00, Club105, ul. Zwycięstwa.
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Gwiazdą tegorocznej „Generacji” będzie dawno nie widziana w Koszalinie grupa Hey i jej liderka
Kasia Nosowska. Zespół powstał 24 lata temu i jego
pierwsza płyta „Fire” jest do dziś jedną z najmocniejszych pozycji kanonu polskich albumów rockowych. Po kolejnych pięciu albumach z zespołem rozstał się jego założyciel, Piotr Banach, którego zastąpił Paweł Krawczyk (wcześniej m.in. Ahimsa i Houk).
Nowy muzyk doskonale wkomponował się w zespół,
czego dowodem była płyta „[sic!]” (2001). Zorganizowaną z okazji 10-lecia istnienia zespołu trasę koncertową podsumował podwójny album „[koncertowy]”
(2003). W tym samym roku został wydany premierowy album „music, music”, na którym Hey zaproponował dość eksperymentalne kompozycje nasycone
elektroniką. I choć część słuchaczy twierdziła, że zespół zbyt daleko odszedł od swoich korzeni, to jednak
frekwencja na trasie promującej to wydawnictwo potwierdziła, że publiczność doceniła również nowe pomysły muzyków. Kolejny studyjny album „Echosystem” (2006) to powrót do gitarowych brzmień i chwilami wręcz przebojowych melodii. Kilka miesięcy
później ukazało się DVD „Echosystem”, zawierające
paradokumentalny film przedstawiający pracę zespołu nad płytą. We wrześniu 2007 w warszawskim Teatrze Roma odbył się koncert z cyku MTV Unplugged. Nowe aranżacje piosenek, wyśmienici goście
i rozbudowane instrumentarium sprawiły, że znane
piosenki Hey’a zyskały zupełnie nowe oblicze. Koncert wydany w formie CD i DVD stał się jednym z bestsellerów roku 2007. Krótko po tym wydarzeniu zespół zagrał kolejną jubileuszową trasę – „92-07”, tym
razem z okazji 15. urodzin.

fot. Zuza Krajewska

Hey na
Generacji

Wśród wielu nagród, jakie Hey otrzymał dotąd,
muzycy bardzo cenią sobie „Złoty Bączek”, który zespół otrzymał na Przystanku Woodstock za najlepszy
koncert na festiwalu w 2004 r. Warto również wspomnieć, że Katarzyna i Hey są najczęściej nominowanymi artystami w historii nagród Fryderyk – płyta
„Hey MTV Unplugged” została doceniona trzykrotnie, w kategoriach: album rock/metal, najlepsza oprawa graficzna płyty oraz produkcja muzyczna roku.
Katarzyna zaś została m.in. autorką i wokalistką roku.
„Błysk” to tytuł jedenastego albumu studyjnego
Hey, który ukazał się wiosną tego roku nakładem wytwórni Kayax. „Błysk” to również tytuł trasy koncertowej zespołu. Koszalin jest na niej dwunastym miastem. ■ (RC)
12 listopada, Generacja 2016: Hey, godz. 21:00, sala
widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa. Bilety: 55 zł,
dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl oraz www.kupbilecik.pl.

• „Sztuka Koszalina. Witraże koszalińskiej katedry”

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Muzeum

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa
sztuki współczesnej – Sztuka
dawna i rzemiosło od baroku
do secesji – Pradzieje Pomorza.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 31.12
„Sztuka Koszalina. Witraże
koszalińskiej katedry”. Mu-

zeum, ul. Młyńska;

— Do 13.11
Muzealne Spotkania z Fotografią. Wstęp wolny.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 2.11
Zabytek Miesiąca. Doskonale

zachowana bransoleta otwarta o średnicy maksymalnej
wynoszącej 7 cm, wykonana
w technice odlewu. Muzeum,
ul. Młyńska;

— Do 10.12
„Ptaki, ptaszki i ptaszory oraz
inne dziwne stwory”. Wystawa

prac platycznych. Wstęp wolny.
Galeria Hol, Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— Do 10.12
„Makro” w obiektywie Joanny
Knasińskiej. Od autorki: „Ota-

czająca nas natura jest niesamowita, tajemnicza, intrygująca. Jednak człowiek, żyjący ciągle w biegu – praca, dom,
obowiązki…”. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii Młodych,
PM, ul. Bogusława II;

— Do 13.11
„Człowiek w drodze oraz kilka obrazów z cyklu elementy
niezbędne do budowy skrzydeł”. Wystawa malarstwa Jaku-

ba Jakubowskiego. Wstęp wolny. Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

Do 30.11
Wystawa związana z turniejem „Hrabia Fredro dla dorosłych i dla dzieci” organizowa-

nego w 140. rocznicę śmierci pisarza. Galeria Region, KBP;

CENY BILETÓW
— Muzeum:

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

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

• Wystawa malarstwa Jakuba Jakubowskiego

– 25 zł. Premiery – 60 zł. Premiery (bajki) – 20 zł. Szkolne –
15 zł. Familijne – 17 zł.
Teatr Malucha – 10 zł. Spektakle czwartkowe – 15 zł. Na
spektakle agencyjne nie obowiązują ceny biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

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

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

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

6-7

• Koncert Pre-Generacja: Tides From Nebula,

• Koncert Gooral w CK105

1 Wtorek

5 Sobota

— 18:00
DKF: „Lo i stało się. Zaduma
nad światem w sieci”. Kino

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Alicja po drugiej stronie
lustra”. Kino Kryterium,

Spoiwo.

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

3 Czwartek

ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem. Wstęp wolny. Club105;

BiKon Grzegorz Turnau z zespołem: Robert Kubiszyn, Cezary Konrad. Usłyszymy m.in.
utwory: „Teczyn (Tamta epoka)”, „Ledwie chwila”, „Tyniec”,
„Krzeszowice”, „Krótka bajka”, „Bracka”, „11:11”, „Pompa”, „Cichosza”, „Wiem”, „Uno
momento mortis”, „Co się zżera w jeziorze”, „Historia pewnej podróży”. Współorganizatorem koncertu jest Fundacja
„Zdążyć z miłością”. Cegiełki:
100/120 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

4 Piątek
— 9:00
„Dachowanie”, Duża Scena,

reż. M. Borhardt, Ż. Gruszyńska-Ogonowska. BTD;
— 17:00
Pałac Młodzieży serdecznie
zaprasza na „Zaduszki Muzyczne”. W programie:

utwory jazzowe, rockowe
i popowe. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 19:00
Grzegorz Turnau. Koncert Tur-

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

— 19:00
„Moja miłość”, Koncert Michała Bajora, Duża Scena. Bilety:

Duża Scena, reż. R. Kołakowski. BTD, plac Teatralny 1;

— 20:00
Koncert Pre-Generacja:
Tides From Nebula, Spoiwo

str. 16). Wstęp za okazaniem
bezpłatnej wejściówki (miejsca
stojące), którą można odebrać
w recepcji CK105. Club105;

80 zł. BTD, plac Teatralny 1;

(opis na str. 14). Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

— 20:00
Koncert Gooral (opis na

fot. Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne Filharmonii
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• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki W KBP

• „Prawda” w BTD

6 Niedziela

8 Wtorek

10 Czwartek

— 10:00 i 12:00
Teatr Malucha, Mała Scena,

— 17:00
Spotkanie autorskie z Filipem
Springerem połączone z pro-

— 16:30
Otwarcie wystawy „Świat miraży wg Graży” Grażyny Posadzy. Grażyna Posadzy - prezes

reż. M. Burchardt. Nasi najmłodsi widzowie odwiedzają
teatr po to, żeby obejrzeć bajkę. Bajki takie przeżywamy,
wierzymy w nie. Za pomocą
wyobraźni przenosimy się do
ich magicznego świata. A co
jeśli staniemy się jej częścią?
Jeśli bajka nie będzie mogła się
dokonać bez naszego udziału?
BTD, plac Teatralny 1;
— 11:00
Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych
Złota Jesień 2016. Wstęp

wolny. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Familijny Park Sztuki.

„Przybyli ułani pod okienko” –
pieśni patriotyczne; Radosław
Wilkiewicz – dyrygent,
Chór „Canzona” z CK105,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”, Duża Scena, reż. R. Koła-

kowski. BTD, plac Teatralny 1;

mocją wydawnictwa „Miasto
Archipelag”. Wstęp wolny.
Sala kinowa KBP, pl. Polonii 1;
— 18:00
DKF: „Ja, Daniel Blake”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

9 Środa
— 10:00
Międzyszkolny turniej wiedzy
o Aleksandrze Fredrze w 140.
rocznicę śmierci. Sala kinowa

KBP, pl. Polonii 1;

— 15:30
Warsztaty literackie Krajowego Bractwa Literackiego na temat: „W szeleście spadających
liści”. Wstęp wolny. Klub

Osiedlowy „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, będziemy

rozmawiać o tomiku
Wisławy Szymborskiej
„Tutaj”. Wstęp wolny.
KBP filia nr 8, ul. Andersa;

Zespołu Pracy Twórczej Plastyki, uczestniczka zajęć warsztatowych i wystaw zbiorowych.
Wciąż poszukuje własnej drogi
twórczej, jej główne zainteresowania to fotografia i malarstwo.
W Ratuszu zaprezentowane
zostaną pejzaże w formie
„miraży”. Wstęp wolny.
Galeria Ratusz, I piętro,
Rynek Staromiejski;

11 Piątek
— 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 na weekend. Filip również chciałby spędzić więcej
czasu z kochanką, ale obawia
się, że o romansie dowie się jego
żona Laura. Pojawia się więc
problem jak ukryć ich związek...
BTD, plac Teatralny 1;

fot.: Janusz Gliszczyński
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fot. Zuza Krajewska

8-9

• Koncert zespołu Hey w ramach

• DKF: „Destrukcja” w kinie Kryterium

• Ewa Murawska w Filharmonii

12 Sobota

13 Niedziela

18 Piątek

— 10:00
Kino Małego Widza:
„Królestwo”. Kino Kryterium,

— 19:00
Opera Lwowska „Vivat
Operetka cz. 2”, Duża

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki,

15 Wtorek

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
Śródmieście zaprasza
na „Dzień Niepodległości”,

36. Festiwalu Rockowego Generacja 2016

ul. Zwycięstwa;

— 11:00–14:00
Giełda kolekcjonerska.

Zgłoszenia, tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;
36. Festiwal Rockowy
Generacja 2016
— 12:00-17:00 – Prezentacja
sprzętu muzycznego, CK105;
— 17:00-20:00 – Przegląd
zespołów konkursowych,

Club105;

— 21:00-23:00 – Koncert
zespołu Hey (opis na str. 5),

sala widowiskowa CK105;

—19:00
„Zgaga” - monodram Doroty

Stalińskiej, Duża Scena, reż.
D. Stalińska... czyli tragiczne skutki poplątania jedzenia
z miłością. Bilety: 80 zł, BTD;
— 20:00
ReTo. Zagrają również:

Szymi Szyms x Wacar, Dziuny
i support wyłoniony drogą konkursową. Bilety: 20/25 zł.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

Scena. Najsłynniejsze szlagiery operetkowe w wykonaniu artystów baletu i solistów Opery Lwowskiej.
Bilety: 70 zł dół , 50 zł balkon. BTD, plac Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Destrukcja”. Odnoszą-

cy sukcesy bankier inwestycyjny Davis próbuje uporać się
ze śmiercią żony, którą stracił
w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Nie pomaga mu w tym presja, którą wywiera teść, mimo to Davis stara
się, by życie wróciło do normalnego biegu. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

16 Środa
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego po-

rozmawiamy o książce Adama
Wajraka „Wilki”. Wstęp wolny.
KBP Filia nr 9, ul. Struga,

podczas którego porozmawiamy o powieści A. Sapkowskiego „Lux perpetua”. Wstęp wolny. KBP Filia nr 3, ul. Młyńska,

zaproszony zespół „Stowarzyszenie Lechici” z Koszalina.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 18:00
Wernisaż 11 edycji wystawy interdyscyplinarnej „Fala”.

Wstęp wolny. Bałtycka Galeria
Sztuki CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert symfoniczny.

P. Gallois (Francja) dyrygent/
flet, Ewa Murawska - flet,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Wolfgang Amadeusz
Mozart Koncert D-dur KV 314
na flet i orkiestrę, Albert Franz
Doppler Koncert na 2 flety,
Maurice Ravel I i II Suita
z baletu „Dafnis i Chloe”.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

• „W orientalnym rytmie” w CK105

• Mikromusic Orkiestra w Filharmonii

19 Sobota
— 10:00
„W orientalnym rytmie”.
W ramach „Start-Up Kultura” 2016. Od godz.10:00 warsz-

taty w sali baletowej, 18:00 występ grup tanecznych w sali widowiskowej CK105. Warsztaty
poprowadzi dyplomowana instruktorka, Marta Nowicka-Gawior. Szczegóły: 696 616 938
i 668 818 024 lub grazkaem@
op.pl. Wstęp wolny. CK105;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Jak zostać kotem”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
„W samo południe”, w sali wystawowej Pradzieje Pomorza.

W cyklu spotkań muzealnych
„W samo południe” spotkamy
się z doktorem Tomaszem Katafiaszem, kierownikiem działu historii miasta i Pomorza
koszalińskiego muzeum. Opowie nam on o trudnym okresie w dziejach Polski, kiedy obce
potęgi wymazały ją z map Europy. Muzeum, ul. Młyńska;
— 16:00
„Strażniczka magicznego lasu”

– prapremiera, Duża Scena,
reż. M. Borchardt. W Wielkim

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Koncert Czesław Śpiewa w CK105

21 Poniedziałek
Magicznym Lesie Północnym
dochodzi do zdarzeń dziwnych,
a nawet przerażających. To
pewne: mieszkańców Magicznego Lasu czeka walka o życie. Przeżyją mnóstwo przygód,
strasznych i niebezpiecznych.
Ich przyjaźń zostanie wielokrotnie wystawiona na ciężką
próbę. Ale największa niespodzianka czeka na Was Szanowne urwisy, urwipołcie i huncwoty! Mogę powiedzieć tylko
tyle: kiedy spotkacie Duchy-Zuchy, tajemnicze plemię, które
żyje pośród Wysokich Traw bardzo, ale to bardzo się zdziwicie
i ucieszycie. Obiecuję! I nic więcej nie powiem. Bilety: 20 zł.
BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
Mikromusic Orkiestra
– Pocałuj Pochowaj

(opis na str. 15). Bilety:
40/59/69 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

20 Niedziela
— 12:00
„Strażniczka magicznego lasu”,

Duża Scena, reż. M. Borchardt,
spektakl familijny. BTD;

— 9:00
„Strażniczka magicznego lasu”,

Duża Scena, reż. M. Borchardt,
spektakl familijny.
BTD, plac Teatralny 1;

— 17:30
Otwarcie wystawy prac
Alicji Gałązki i Justyny Gałązki
z Cewlina. Obie artystki działa-

ją w „Galerii na Zakręcie”, reprezentowanej przez Katarzynę
Żerdzicką Jasionek. Wystawa
w Ratuszu to pejzaże okolic
Koszalina. Galeria Ratusz, II
piętro, Rynek Staromiejski;

22 Wtorek
— 9:00 i 11:00
„Strażniczka magicznego lasu”,

Duża Scena, reż. M. Borchardt,
spektakl familijny. BTD;
— 18:00
DKF: „Prosta historia
o morderstwie”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 20:30
Koncert Czesław Śpiewa (opis

na str. 16). Bilety: 45 zł, dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl.
Sala widowiskowa CK105;

fot.: Vanessa Zan

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• Szminka Movie: „Dziewczyna z pociągu”

• A. Marangoni w Filharmonii

• Koncert Chóru Żurawli

24 Czwartek

25 Piątek

26 Sobota

— 9:00 i 11:00
„Strażniczka magicznego lasu”, Duża Scena, reż.

— 11:00 i 19:00
„Ryszard III”, Duża Scena,

— 12:00
Kino Małego Widza: „Dzielna
syrenka i Piraci z Kraboidów”.

w kinie Kryterium

M. Borchardt, spektakl familijny. BTD, plac Teatralny 1;

— 18:00
Szminka Movie: „Dziewczyna
z pociągu”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Scena Teatralna „Matka Mejra i Jej Dzieci”. Scen.: S. Mie-

dziewski, C. Swift, w oparciu
o reporterskie relacje W. Tochmana „Jakbyś kamień jadła”
i Ryszarda Bilskiego „Urodziłam się z łopatą”, reż.: S. Miedziewski, wyk.: C. Swift. Spektakl gościnny Teatru RONDO ze Słupska. Wstęp wolny
za okazaniem „karty widza”
(do odbioru w Biurze Teatru).
Wielokrotnie nagradzany monodram „Matka Mejra i jej
dzieci” rzuca światło na heroiczną „walkę z żywymi o prawa zmarłych”. Traktuje o naszej bezgranicznej pamięci
o najbliższych, ale też o potrzebie złożenia ich w grobie i uwolnieniu się od żałoby.
Domek Kata, ul. Grodzka;

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

— 18:30
Koncert symfoniczny. B. Żu-

rakowski – dyrygent, A. Marangoni (Włochy) – fortepian,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Z. Noskowski Fantazja góralska, C. Tedesco II Koncert fortepianowy, M. Rimski-Korsakow Kaprys hiszpański,
P. Czajkowski Kaprys włoski. Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
Koncert zespołu Nocny
Kochanek, support: Hook.

(opis na str. 14). Bilety:
20/25 zł. Club105;

— 21:00
Koncert zespołu Materia.

Grupy Materia i The Sixpounder wyruszają w trasę „Wszystko Jasne Tour”. Materia (hardcore metal, groove metal, djent)
powstała w 2007 w Szczecinku.
To obecnie jedna z najbardziej
rozpoznawalnych grup metalowych młodego pokolenia.
Bilety: 20/30 zł. Jazzburgercafe.
ul. Pileckiego;

Kino Kryterium;

— 10:00
Zabawa z gliną na kole garncarskim, to kolejna propozy-

cja „Sobotnich Poranków Artystycznych” organizowanych
w PM, na którą zapraszamy
dzieci od 6 lat wraz z rodzicami. Warsztaty poprowadzi
p. J. Lange. Zapisy w sekretariacie PM. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny;
— 10:00
Zapraszamy na poranek pełen
wróżb i zabaw. Zapisy w sekre-

tariacie Pałacu Młodzieży. Koniecznie przyjdźcie z rodzicami
lub opiekunami. Impreza dla
klas I-III szkół podstawowych.
Zapisy w sekretariacie. Wstęp
wolny. PM, ul. Bogusława II;
— 17:00
Koncert Chóru Żurawli.

J. Wujcik – dyrygent, O. Pasiecznik – sopran. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

Duża Scena, reż. R. Kołakowski. BTD, plac Teatralny 1

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• „Dom Wschodzącego Słońca” w BTD

• DKF: „Opieka domowa” w kinie Kryterium

• Kryterium Movie: „Służąca” w kinie Kryterium

27 Niedziela

29 Wtorek

30 Środa

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

— 18:00
DKF: „Opieka domowa”. Vla-

— 18:00
Kryterium Movie: „Służąca”.

Duża Scena, reż. R. Kołakowski. BTD, plac Teatralny 1

— 10:00-18:00
I Konkurs Słowa i Pieśni im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sala widowiskowa CK105,

Club105, ul. Zwycięstwa 105;

28 Poniedziałek
— 17:00
Krystyna Pilecka
i Roman Dopieralski poprowadzą wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa Literackiego pt. „W szeleście spadających liści”.

W programie: wiersze brackich poetów, felieton Romka
D., autoprezentacja P. Kawy
i muzyczne przerywniki Mikołaja Kobusa. Wstęp wolny. Klub Osiedlowy „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

sta, pielęgniarka opiekująca się
marudnymi pacjentami w ich
domach, z pasją i poświęceniem
wykonuje swoją pracę, kocha
też gorąco swojego męża Lada
i córkę. Wszyscy troje żyją w rejonie Czech znanym z produkcji wina. Pewnego dnia życie
bohaterki drastycznie się zmienia i będzie ona musiała wyjść
ze swojej roli. Smutne i wesołe
tony przeplatają się w opowieści o Vlaście, która pomagała
innym, a teraz sama będzie potrzebowała pomocy. Jej mąż,
typowy facet z małego miasteczka skupia się na pracy
w swoim warsztacie i popija śliwowicę. Z czasem okaże się jednak,że za fasadą twardziela
i żartownisia skrywa się wrażliwy mężczyzna. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Młodziutką Sookee wichry
wojny zabierają do domu
bogatej hrabiny Hideko.
Ma tam zajmować się panią
domu i spełniać jej kaprysy,
co akurat nie jest najłatwiejsze - w domu panują wyrafinowane porządki i zasady, a każdy z jego mieszkańców ma swoje obsesje, fetysze
i fascynacje. Z początku więc
wszystko wygląda tak, jakby Hideko wpadła w niezłą pułapkę bogatych właścicieli i stała się zabawką
w prowadzonej między nimi
grze. Dopiero po czasie okazuje się, że wszystkie pozory w tym filmie mylą, a tropy
skutecznie się plączą. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 14. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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Kalendarium kulturalne

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

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

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

fot. Materiały promocyjne zespołu

Polecamy kultura

Rockowa
mgławica
Post rockowa formacja Tides From Nebula, powstała osiem lat temu w Warszawie. Jej nazwa odnosi się do mgławicy, obłoku gazu i pyłu międzygwiazdowego.
Twórczość zespołu opiera się na dokonaniach takich zagranicznych zespołów jak Cult Of Luna, Mogwai czy też Explosions In The Sky i są to monumentalne, instrumentalne kompozycje, które długo się
rozwijają, by potem wybuchnąć pośród gitarowych
sprzężeń. Zespół koncertuje nie tylko w Polsce, ale
i w Europie - tuż przed Polską częścią trasy promującej najnowszy, czwarty krążek „Safeheaven”, grupa zagra dla rzeszy fanów m.in. w Austrii, Węgrzech
i w krajach bałkańskich. Koszalin jest pierwszym
miastem na polskiej części trasy. ■ (RC)

fot. Materiały promocyjne zespołu

4 listopada, Koncert Pre-Generacja: Tides From
Nebula, support: Spoiwo, godz. 20:00, Jazzburgercafe, ul. Pileckiego. Bilety: 25 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu, dostępne: kasa kina
Kryterium, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl oraz w Jazzburgercafe.

Metalowy
Kochanek
Nocny Kochanek to jeden z nielicznych polskich
zespołów metalowych, który traktuje muzykę oraz
teksty z ogromnym dystansem do samych siebie oraz
do wizerunku kojarzonego zazwyczaj z klasycznym
heavy metalem. Słychać tutaj wyraźne inspiracje takimi zespołami jak: Iron Maiden, Judas Priest, Helloween czy Black Sabbath. Teksty natomiast napisane są
z dużym przymrużeniem oka, co nadaje całości niepowtarzalnego, wręcz groteskowego klimatu. Na debiutanckiej płycie „HEWI METAL” pojawiają się znakomici goście jak Joanna Kołaczkowska (kabaret Hrabi) czy Zenon Kupatasa - wokalista Kabanosa. Grupa
doskonale czuje się na scenie i znakomicie sprawdza
na koncertach. Panowie są bardzo charyzmatycznym
zespołem trzymającym tempo od początku do końca występu, a lata doświadczeń procentują świetnym
kontaktem z publicznością. ■ (RC)
25 listopada, Koncert zespołu Nocny Kochanek,
support: Hook, godz. 19:00, Club105, ul. Zwycięstwa. Bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu
koncertu, dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl oraz www.kupbilecik.pl.

Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne zespołu

14-15

Ta istniejąca już 14 lat wrocławska formacja jest
dobrze znana koszalinianom. Grupa łączy piękne melodie, kunszt warsztatowy oraz wspaniałą koncertową energię. Mikromusic to fuzja jazzu, trip-hopu, rocka, czasem też muzyki ludowej. Takie pozornie różne
gatunki muzyki tutaj współbrzmią nadspodziewanie
spójnie. Prawdziwą wizytówką zespołu, który z roku
na rok zyskuje coraz większe uznanie, jest enigmatyczny głos wokalistki – Natalii Grosiak. Liderka zespołu to utalentowana wokalistka, tekściarka i kompozytorka. Śpiewa zarówno jazz, ale też swobodnie
porusza się w klimatach muzyki klubowej. Na debiutanckim krążku z 2006 roku „Mikromusic”, pojawiło się wielu gości, m.in. Leszek Możdżer, multiinstrumentalista Sambor Dudziński i akordeonista Piotr
Dziubek. Na swoim koncie muzycy mają pięć płyt,
w tym koncertowe DVD. Zespół napisał także muzykę do czesko-słowackiej produkcji kinowej „Konfident” oraz do spektaklu muzycznego „Trzy wesołe
krasnoludki” do słów Brzechwy dla Teatru Muzycznego Capitol. Mikromusic Orkiestra to wzmocnienie
brzmienia klasycznego składu zespołu przez kwartet dęty. Aranżacje dla orkiestry rozpisał Adam Lepka, trębacz i multiinstrumentalista, na co dzień zaangażowany w takie projekty jak Kanał Audytywny,
L.U.C, czy Rebelbabel. Koncerty z mini orkiestrą dętą

Mikromusic
Orkiestra
to ogromny cios dźwięku i emocji. W repertuarze
koncertowym będziemy mogli usłyszeć zupełnie inne
aranżacje najbardziej znanych piosenek oraz nowy
materiał przygotowany specjalnie na tę trasę koncertową. Ostatnie wydawnictwo zespołu „Matka i żony”,
to jedna z najbardziej energicznych płyt, które zespół nagrał do tej pory. Promował ją singiel pod tytułem „Krystyno” oraz piosenka „Bezwładnie”, w którym gościnnie w duecie z Natalią zaśpiewał Skubas.
Przez wiele tygodni okupowała ona listy przebojów,
m.in. Programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak o płycie mówi Natalia: „Płyta jest bardzo babska, opowiada
o świecie kobiet, matek, żon. Matek, które tracą dzieci, które obawiają się, czy zrobiły dobrze sprowadzając
dziecko na taki okrutny świat, czy też spragnionych
tak miłości, że doprowadzają aż do śmierci. Śmierć na
tej płycie jest kobietą: cyniczną, zlęknioną, doświadczoną i okrutną”.
Strona powstała
z materiałów promocyjnych
19 listopada, Mikromusic „Pocałuj Pochowaj”, godz. 19:00, Filharmonia Koszalińska,
bilety: 69/59/ 40 zł, kasa filharmonii, kupbilecik.pl.

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne
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Elektrogóralszczyzna
Gooral, czyli Mateusz Górny, to urodzony w Bielsku-Białej producent muzyczny, który
zasłynął dzięki oryginalnemu łączeniu muzyki elektronicznej, drum’n’bass i dubstepu z etniczną muzyką góralską.
Prawdziwą popularność przyniósł mu
Psio Crew – czyli elektro-góralska kapela, którą założył w 2004 r. razem z Maciejem „Kamerem” Szymonowiczem, i z którą wydał krążek
„Szumi Jawor Soundsystem”.
Prawdziwe szaleństwo wokół Goorala zaczęło się po wydaniu jego debiutanckiej płyty
„Ethno Elektro” w 2011 r., na której znalazło się
14 kawałków, w tym największy hit Goorala –
„Karczmareczka”. ■ (RC)
5 listopada, Koncert GOORAL, godz. 20:00,
Club105, ul. Zwycięstwa. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (miejsca stojące),
którą można odebrać w recepcji CK105 oraz
w kasie kina Kryterium.

Czesław gra
i śpiewa
Zapraszamy na występ muzycznej armii Czesława Mozila. Za jurorem popularnego talent show stoją absolwenci Royal Danish Music Academy i Rhythmic Music Conservatory.
Ich muzyka jest wypadkową nietuzinkowych żartów
i biograficznych anegdot każdego z nich. W koncertowym
repertuarze Czesław Śpiewa, poza piosenkami z najnowszej
płyty, znajdą się także przeboje z dwóch poprzednich krążków zespołu, „Debiut” i „Pop”, oraz dorobek pierwszego zespołu Czesława Mozila - Tesco Value. Muzycy zabiorą swoich słuchaczy w zwariowaną podróż do krainy finezyjnych
dźwięków tanga, popu, folku i awangardy, używając przy
tym szerokiej gamy instrumentów. Szklane dzwoneczki,
rozmaite dęciaki, akordeony i ukulele to tylko kilka elementów spośród wielu trybików tej muzycznej machiny. ■ (RC)
22 listopada, Koncert Czesław Śpiewa, godz. 20:30, sala
widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa. Bilety: 45 zł, dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl oraz wwwkupbilecik.pl.
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Jesteśmy kinem z długoletnią tradycją. Posiadamy liczne udogodnienia dla klientów, m.in.: sprzęt cyfrowy, umożliwiający projekcje w technologii 3D czy
możliwość zakupu biletów do kina za pośrednictwem
internetu. Jednak nawet najnowsze technologie nie
zadziałają na widzów jak magnes, jeśli nie zaciekawi
ich oferta filmowa. A to już nasza specjalność.
Repertuar kina tworzą zarówno filmy komercyjne, jak i te niezależne i trudniejsze w odbiorze. Dzięki
temu Kryterium łączy walory kina popularno-iwentowego z ofertą kulturoznawczą.
Naszą perełką programową jest Dyskusyjny Klub
Filmowy. Co wtorek prezentowane są tytuły ambitne i niszowe, dla odbiorcy wymagającego. Na repertuar DKF-u składają się zarówno tytuły najnowsze, jak
i te z drugiego obiegu dystrybucyjnego. DKF posiada
ok. 200 osobową grupę stałych widzów. Oprócz tego
na seanse DKF-u przychodzą widzowie indywidualni zainteresowani poszczególnymi tytułami. W poprzednim sezonie pokazaliśmy 37 obrazów, w których
uczestniczyło 11 219 widzów. Dla miłośników Dyskusyjnego Klubu Filmowego prowadzimy także cykl
Kryterium Movie. To pokazy filmów ambitnych, które nie zmieściły się w repertuarze DKF'u.
Stosunkowo nowym projektem jest cykl Szminka Movie, stworzony z myślą o kobietach, ich potrzebach oraz wyjątkowych zainteresowaniach. Pokazom
filmowym towarzyszą specjalne atrakcje, m.in.: konkursy z nagrodami, pokazy kosmetyków i zabiegów
upiększających, kiermasze świąteczne czy mini koncerty. Cykl bardzo się spodobał damskiej części publiczności, dlatego seanse odbywają się regularnie raz
w miesiącu.

Kino Kryterium,
więcej niż
myślisz...
Innym nowym wydarzeniem odbywającym się
cykliczne raz na kwartał są Retransmisje. Obrazy,
które można oglądać retransmitowane są z różnych
stron świata m.in.: z Metropolitan Opery w Nowym
Jorku, National Theatre w Londynie, jak i z Teatru
Moskiewskiego Bolszoj.
W ofercie kina Kryterium nie mogło zabraknąć propozycji dla najmłodszych. Cykl Kino Małego Widza łączy ze sobą pokaz najnowszych animacji
z różnego typu atrakcjami np. możliwością zakupu
popcornu w atrakcyjnej cenie 1zł, zajęciami Zumba
Kids, czy plastycznymi. To świetna okazja, by całe rodziny miło i aktywnie spędzały w Kryterium sobotnie południa. W Kryterium można także świętować
urodziny – po projekcji jubilat i jego goście są oprowadzani po ciekawych, niedostępnych na co dzień zakątkach kina. Raz na kwartał organizujemy także Kino
z rodziną. W ramach tego seansu każdy członek rodziny może obejrzeć film familijny lub inną ciekawą
propozycję kina familijnego za jedyne 5 zł.
Działania jakie podejmujemy wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnego widza, nasza oferta jest
bogata i zaspokaja gusta zarówno najmłodszych widzów, dorosłych, jak i seniorów. ■ (DT)

OFERTA KRYTERIUM
Bilety na filmy:
- ulgowy: 15 zł
- normalny: 17 zł
Tanie poniedziałki: 12 zł
Kino Małego Widza: 10 zł
Kryterium Movie: 10 zł
Szminka Movie: 10 zł
DKF: 9 zł

Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne

O listopadowych koncertach można powiedzieć,
że za sprawą występujących w nich osób, mają wydźwięk Europejski, a nawet światowy. W piątek 18 listopada za pulpitem dyrygenckim stanie Patric Gallois. Artysta należy do pokolenia czołowych francuskich muzyków rozwijających międzynarodową
karierę zarówno jako solista, jak i dyrygent. W wieku 21 lat został powołany na stanowisko głównego flecisty Francuskiej Orkiestry Narodowej. W 1984 roku
wyjechał do Japonii, gdzie koncertował i sprzedał
100.000 płyt w ciągu jednego roku. Wkrótce po tym
zajął się dyrygenturą. Zwieńczeniem zdobytych osiągnięć było objęcie stanowiska dyrektora artystycznego Fińskiej Orkiestry Symfonicznej w Jyväskylä. W tym roku koncertował już w Meksyku, Japonii,
we Włoszech, Finlandii i w Polsce. Tym razem zaprezentuje swoje umiejętności koszalińskiej publiczności. W programie usłyszymy II Koncert fletowy D-dur
(KV 314) to koncert na flet i orkiestrę, skomponowany
przez Wolfganga Amadeusza Mozarta w 1778, Koncert na 2 flety Alberta Franza Dopplera oraz I i II suita z baletu „Dafnis i Chloe” Maurice Ravela. W wykonanie tych dzieł zaangażowana będzie także ubiegłoroczna absolwentka klasy fletu prowadzonej przez
prof. Patricka Gallois w Paryżu – Ewa Murawska.
Wieczór 28 listopada to podróż w odległe zakątki świata. W programie Zygmunt Noskowski „Fantazja góralska”, Castelnuovo Tedesco II Koncert for-

▴ Patric Gallois

fot. Daniele Cruciani
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▴ Alessandro Marangoni

Światowe
sławy muzyki
tepianowy, Mikołaj Rimski-Korsakow „Kaprys hiszpański”, Piotr Czajkowski „Kaprys włoski”. Z batutą
w dłoni na estradzie stanie Bartosz Żurakowski zaliczany przez krytykę do grona wybitnych dyrygentów
swojej generacji. Współpracował już z najwybitniejszymi solistami i osobowościami, a tym razem u jego
boku wystąpi włoski artysta Alessandro Marangoni.
Solista „wdarł się” na międzynarodową sceną koncertową w 2007 roku, gdy wygrał prestiżową międzynarodową nagrodę „Amici di Milano”. Alessandro występował w najważniejszych wydarzeniach muzycznych w Europie i Ameryce, zarówno jako solista, jak
i kameralista. Ma za sobą koncerty we Włoszech, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Francji, Szwecji, Finlandii, Argentyny, Chile, Kolumbii, Chin i USA.
Liczymy na to, że charakter wykonywanych dzieł
oraz umiejętności artystów pozwolą zabrać słuchaczy
w fascynującą przestrzeń światowej muzyki klasycznej.
Zainteresowanych kupnem biletów informujemy,
iż od października zmianom uległy godziny otwarcia kasy Filharmonii Koszalińskiej. Od poniedziałku
do czwartku kasa pozostaje otwarta od 11:00 do 15:00,
natomiast w piątki bilety można zakupić od 13:00 do
17:00, oraz na godzinę przed koncertem.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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fot. Jacek Zych

„Miasto
Archipelag”
ponownie
w Koszalinie

▴ Filip Springer

Grudzień 2015 roku upłynął w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej pod znakiem reportażystów.
Gościliśmy wtedy dwóch doskonałych podróżników i dziennikarzy, Filipa Springera oraz Ziemowita
Szczerka. W tym roku powracamy do gatunku, który okazał się bardzo bliski gustom naszych czytelników. 8 listopada ponownie będziemy gościć Filipa
Springera. Przyczynkiem kolejnego spotkania stało
się wydawnictwo podsumowujące projekt dokumentalny wydawnictwa Karakter – „Miasto Archipelag.
Polska mniejszych miast”. Filip Springer przejechał
cały kraj, aby sprawdzić, jak funkcjonują dziś miasta, które w 1999 roku straciły status miast wojewódzkich. Autor oglądał miejską architekturę, zaglądał do
szkół, przedsiębiorstw, warsztatów i instytucji kultury, a także, a może i przede wszystkim, pytał mieszkańców mniejszych miast o to, z czego są w swoim
mieście dumni, co ich cieszy, a co chcieliby zmienić.
Mieszkańców naszego miasta może zainteresować
fakt, że w książce pojawia się zbeletryzowana postać
Rudolfa Juliusa Emanuela Clausiusa, niemieckiego fizyka urodzonego w Koszalinie w 1822 roku. Jego monolog stanowi fascynującą wizję Koszalina innej epoki, innej narodowości i innej historii. W dalszej części „Miasta Archipelag” czytelnik znajdzie rozmowę
o koszalińskiej architekturze. Rozmówcami Springera są Dariusz Herman, Piotr Smierzewski i Woj-

ciech Subalski, właściciele pracowni HS99, wielokrotnie nagradzani architekci z Koszalina. Całość publikacji stanowi bardzo ciekawy pretekst do rozmów
na temat (uwaga, niebezpieczne słowo!) patriotyzmu
lokalnego oraz naszego samopoczucia jako mieszkańców miasta. Do spotkania i lektury książki niech
zachęci jej fragment: „Poprosiłem uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie o dokończenie trzech zdań. 1. W Koszalinie najfajniejsze jest…
…nic, poza kobietami; Atrium, Kosmos, fontanna;
Aquapark i Park Książąt Pomorskich; Atrium; park,
w którym można spokojnie pomyśleć i odpocząć, ale
jest mały; biblioteka publiczna; dużo galerii handlowych; siłownia Kosir i knajpa Orient; Bałtycki Teatr
Dramatyczny, zalew; Atrium, zalew; Atrium; biblioteka, teatr, Atrium; Aquapark; zalew i parki; Kosmos;
katedra, park; Rynek Staromiejski, bo można posiedzieć i fajnie wygląda wieczorem; Atrium i park oraz
ratusz; park, rynek, zalew; park, zalew, rynek; zalew
koło Atrium; park i Teatr Bałtycki; zalew, park i teatr;
park obok amfiteatru, filharmonia i stare kamienice;
jest zielono; imprezy; lubię nasze miasto; nie wiem;
chodniki i Atrium; park i ratusz”.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
8 listopada, Spotkanie z Filipem Springerem,
godz. 17:00, Sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, pl. Polonii 1.

fot. Muzeum

fot. Muzeum
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Etnograficzne
warsztaty
rękodzielnicze
Mieszkańcy Jamna stworzyli bogatą i kolorową kulturę. Tworzyli funkcjonalne i niepowtarzalne w swej formie przedmioty codziennego użytku.
W nich można dostrzec wypracowany swoisty styl
oraz formy zdobnicze. Powstały typowe tylko dla tej
grupy elementy zdobnicze na sprzętach gospodarstwa
domowego oraz meblach. Bogato profilowane kredensy, malowane szafki do przechowywania żywności, skrzynie wianne o bogatej i ciekawej snycerce, ale
przede wszystkim zdumiewające bogactwem malowane krzesła i fotele.
Zainspirowani wzorami i kolorami stworzyliśmy
serię warsztatów dla mieszkańców, nie tylko po to by
lepiej je poznać, ale również by dać możliwość kreatywnego ich wykorzystania.

Podczas naszej podróży poprzez techniki wykorzystamy takie materiały jak papier, bibuła, masa solna, glina, tkanina, słoma. Będziemy używać stempli,
farb, nici, wełny, sznurków konopnych. Do prac wykorzystamy elementy zdobnictwa jamneńskiego opublikowane we „Wzorniku haftu jamneńskiego”.
W listopadzie skupimy się na różnego rodzajach
masach plastycznych, które posłużą do wykonania
płaskich elementów zdobniczych, które będą mogły
być wykorzystane jako biżuteria, ozdoby choinkowe,
elementy dekoracyjne wnętrz.
Naszym zamierzeniem jest by warsztaty pobudzały inwencję twórczą i kreatywność ich uczestników, jednocześnie popularyzując sztuką ludową,
w szczególności naszego regionu.
Warsztaty dedykowane są dzieciom i dorosłym,
wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z rękodziełem.
Warsztaty będzie prowadziła doświadczona animatorka kultury, Beata Jankowska, prywatnie również parająca się rękodziełem.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

Polecamy nauka

Pod jesiennym
niebem
Powstanie obserwatorium to pomysł Pawła Iwanka, który zgłosił projekt „Obserwatorium astronomiczne Koszalin” w ramach budżetu obywatelskiego
na rok 2015. Prace projektowe wykazały, iż zakładana kwota jest niewystarczająca na zbudowanie nowoczesnej placówki na miarę 110-tysięcznego Koszalina.
Wówczas władze miasta podjęły przemyślaną decyzję o powiększeniu budżetu, co umożliwiło realizację
obiektu w obecnej postaci.
Mimo skomplikowanej konstrukcji i unikalnych
rozwiązań technicznych, powstał obiekt ładny, funkcjonalny, a przede wszystkim nowoczesny. Oficjalne
otwarcie miało miejsce 1 września 2016 roku i uczestniczyło w nim wielu znamienitych gości, na czele
z Panem Prezydentem Piotrem Jedlińskim.
Celem działalności Obserwatorium jest popularyzacja wiedzy o astronomii. Misja zarządzania jednostką została powierzona Pałacowi Młodzieży. Aktywność jednostki jest prowadzona w trzech obszarach: stałej działalności edukacyjnej, prowadzenia
nocnych obserwacji i pokazów okolicznościowych.
Obserwatorium kieruje dr hab. inż. Robert Suszyński, pracownik Politechniki Koszalińskiej, który od
kilkunastu lat zajmuje się astronomią obserwacyjną.
W październiku kadrę wzmocnił mgr Jacek Niezgoda, nauczyciel fizyki w I LO, absolwent astronomii na
UMK w Toruniu.
Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie
jest jedną z największych i najnowocześniejszych jednostek tego typu w Polsce. Placówka jest wyposażo-

na w 5,5m kopułę oraz skomputeryzowane teleskopy: 16" GSO RC, 12" Meade LX200-ACF oraz słoneczny LUNT. Posiadamy również komputery sterujące
i stanowiska komputerowe do realizacji warsztatów
z astronomicznych badań obserwacyjnych czy zaawansowanej obróbki zdjęć.
Już w dzień otwarcia obiekt odwiedziło blisko 500
mieszkańców Koszalina, interesujących się jego wyposażeniem oraz organizacją wykładów i obserwacji.
Cały wrzesień placówka była udostępniona do zwiedzania, a korzystając z bezchmurnej pogody zorganizowaliśmy pierwsze nocne obserwacje. Kopuła i taras widokowy bardzo szybko zapełniły się pasjonatami astronomii, a najwytrwalsi pozostali do rana.
Dyrektorom szkół przedstawiliśmy ofertę realizacji
zajęć dydaktycznych. Aktualnie kalendarz zaplanowanych zajęć jest wypełniony na dwa kolejne miesiące. W październiku rozpoczęliśmy otwarte sobotnie
wykłady dotyczące astronomii. Frekwencja na wykładach dotyczących budowy Układu Słonecznego poprowadzonych przez Jacka Niezgodę była znakomita
i niestety nie dla wszystkich starczyło miejsc.
Robert Suszyński
Szukaj informacji o nas:
www.facebook.com/ObserwatoriumAstronomiczne
www.pm.koszalin.pl

fot. Monika Kalkowska
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Aktywny Koszalin

Rowerowa
jesień
Choć lato się skończyło, cały czas warto wyjść
z domu i czynnie spędzić złotą polską jesień. Rower
jest doskonałym sposobem na wypoczynek i alternatywą dla domowej kanapy.
Ostatnimi laty w Koszalinie i okolicach powstało sporo nowych tras rowerowych. Problemu
z tym gdzie jeździć raczej nie będzie, ale czy będzie
z kim? Oczywiście, wystarczy zapisać się do Rowerii. Mowa o popularnym w Koszalinie stowarzyszeniu, które wywodzi się z Rodzinnego Klubu Rowerowego Maraton. Grupa zapaleńców rowerowych,
ponad 6 lat temu opracowała statut i powołała Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria”,
które zrzesza obecnie ok. 70 członków.
Czym się zajmują? Statutowym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwoju ścieżek rowerowych, ma ono swój wkład w opracowywanie
szlaków rowerowych i ich znakowaniu na terenie
powiatu koszalińskiego. Bardziej namacalnym do-

wodem ich działań jest zrealizowany niedawno projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zwycięstwa, czy
doprowadzenie ostatnio do oznaczenie czerwoną,
antypoślizgową farbą istniejących już przejazdów
rowerowych przez jezdnie na terenie miasta.
Roweria to przede wszystkim rajdy rowerowe,
tych stowarzyszenie organizuje całe mnóstwo. Wystarczy wspomnieć sierpniowy Ogólnopolski Rajd
Rowerowy dookoła Koszalina czy Rajd rodzinny
do Koszałka. Jako grupa zapaleńców mają ogromny wkład w upowszechnianie alternatywnego środka transportu jakim jest rower. Poprzez częste spotkania na dwóch kółkach rozwijają i propagują turystykę rowerową.
Roweria otwarta jest dla wszystkich chętnych
posiadających jednoślad. Spotykają się w każdą środę, sobotę i niedzielę o godz. 10:00 pod amfiteatrem.
Członkiem stowarzyszenia i uczestnikiem wspólnej
rowerowej zabawy może zostać każdy kto ukończył
16 lat, a za zgodą rodziców także dzieci do 16 roku
życia.
Nie chcesz siedzieć w domu? Nie czekaj – to Roweria czeka! ■ (RB)
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Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 5.11
III liga Górnik Konin
– Gwardia Koszalin;
— 12.11
III liga Gwardia Koszalin
– Pogoń Lębork, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

AZS Koszalin
— koszykówka
— 2.11
Turów Zgorzelec
– AZS Koszalin;
— 6.11
AZS Koszalin
– Asseco Gdynia,

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

— 12.11
Start Lublin – AZS Koszalin;
— 20.11
AZS Koszalin
– Anwil Włocławek,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł. 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 27.11
AZS Koszalin
– Stelmet Zielona Góra,

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

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 5.11
MKS Selgros Lublin
– Energa AZS Koszalin;
— 12.11
Energa AZS Koszalin
– UKS PCM Kościerzyna,

bilety: 10 zł, 5 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 19.11
Piotrcovia Piotrków Tryb.
– Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 12.11
II liga Tytani Wejherowo
– Gwardia Koszalin;
— 19.11
II liga Gwardia Koszalin
– Cartusia Kartuzy,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 26.11
II liga SMS II Gdańsk
– Gwardia Koszalin;

— 19.11
III liga Chemik Bydgoszcz
– Gwardia Koszalin;
— 26.11
III liga Gwardia Koszalin
– Bałtyk Gdynia, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 5.11
IV liga zachodniopomorska
Bałtyk Koszalin
– Ina Goleniów, Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 12.11
IV liga zachodniopomorska
Astra Ustronie Morskie
– Bałtyk Koszalin;
— 19.11
IV liga zachodniopomorska
Hutnik Szczecin
– Bałtyk Koszalin;
— 26.11
IV liga zachodniopomorska
Bałtyk Koszalin
– Dąb Dębno, Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

Biegi
W listopadzie nie ma zgłoszonych imprez biegowych
na terenie Koszalina i okolic.

Postać

Takiej lekkoatletki Koszalin jeszcze nie miał.
Blondynka, długie nogi i do tego wiecznie uśmiechnięta. Uprawia tę samą co Irena Szewińska konkurencję – bieg na 400 m. Małgosia Hołub ma ambicję, talent, jest niesamowicie pracowita i skromna. Na Igrzyskach Olimpijskich startowała już dwa
razy, w Rio de Janeiro jej sztafeta zajęła 7 miejsce
i wydaje się pewnym, że nie jest to jej ostatnie słowo.

fot. Archiwum M. Hołub

— Sport dla Pani to sukces, sława, pieniądze, czy
może coś innego?
— Sport to nauka życia, nauka tego, że w życiu są i porażki i zwycięstwa. Jak zaczynałam trenować, to właśnie ukształtowało mój charakter. Jeśli chodzi o pieniądze to w momencie w jakim teraz jestem, jest to też
sposób na zarabianie. A sława? Kompletnie tego nie
czuję. Oczywiście to bardzo miłe jak ktoś prosi mnie
o autograf czy gratuluje sukcesu – ale w żadnym razie
nie jest to moim celem.
— Życie sportowca to ciężki trening, i to niemal
każdego dnia. Co zrobić, żeby się chciało tak jak się
nie chce?
— Też chciałabym znać odpowiedź na to pytanie (śmiech). Jak już tak naprawdę mi się nie chce,
to myślę sobie o głównym starcie, który mnie czeka.
O dziewczynach, z którymi będę rywalizować, że im
też się nie chce, i że zabraknie mi tych 2 czy 3 setnych
sekundy, bo nie byłam na treningu. Jest to dla mnie
motywacja żeby na ten trening jednak pójść.

fot. Archiwum M. Hołub

Z Koszalina
do Rio

— W mediach jest Pani przedstawiana jako kobieta
sukcesu. A przecież sport to także porażki. Jak Pani
sobie z nimi radzi?
— Na początku było mi bardzo, bardzo ciężko, ale teraz staram się z każdej porażki wyciągnąć jak najwięcej wniosków. Tak jak w Pekinie kiedy zgubiłyśmy
pałeczkę, czy jak nie wychodziły mi pierwsze starty
w tym sezonie. Po nieudanym starcie staram się bardzo głęboko przemyśleć, co poszło nie tak, nad czym
mogę jeszcze popracować. Po kolejnym udanym, ten
poprzedni staram się nie traktować w kategorii porażki, tylko etapu na drodze do celu.
— Na koniec proszę powiedzieć, jak wyglądała Pani
noc przed najważniejszym, olimpijskim startem
Rio?
— Wyglądała tak naprawdę jak przed każdym innym
startem, starałam się wtedy za dużo nie myśleć o tym
co mnie czeka, bo nerwy stwarzają problemy z zasypianiem. Przez te kilka lat nauczyłam się nie myśleć
dzień przed startem, o tym jak to będzie, kalkulować w głowie. Zwykle im bardziej sobie to wszystko
układam, tym bardziej mi nie wychodzi. Dlatego staram się do ostatniej chwili nie myśleć o biegu, przed
samym startem skupiam się na tym co mam zrobić
i tyle.
— Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
■ (RB)

4.11 Michał Bajor, BTD
5.11 Grzegorz Turnau, Filharmonia
8.11 Filip Springer, KBP
12.11 Hey, CK105
22.11 Czesław Śpiewa, CK105

fot.: Materiały promocyjne BTD
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