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Szanowni Państwo, rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zbliża się wielkimi krokami. 123 lata zaborów nie zgasiło świecy wolności i nasi przodkowie doczekali dnia, w którym na mapie Europy
ponownie wyrysowano granice Polski. 11 listopada 1918 roku był zwieńczeniem walki i pracy wielu pokoleń.
To niezwykłe w naszej historii wydarzenie czcimy w Koszalinie w sposób szczególny. Rozpoczęliśmy już w sierpniu, by upamiętniać 100-lecie przez sto dni. Teraz wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości przybywa. W październiku Państwa uwadze polecam
zwłaszcza wystawy o Józefie Piłsudskim „Droga do Niepodległości”, której otwarcie połączone będzie z koncertem Przemysława 4PSOLO Majewskiego oraz „Ojcowie Niepodległości” na Rynku Staromiejskim, a także cykl koncertów symfonicznych z muzyką z epoki i „100 par na 100-lecie Polski”, poloneza w wykonaniu licealistów.

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

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina
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Polecamy kultura

Renata uczyła się w koszalińskim „Muzyku”,
występowała w Fatamorganie z muzyką Adama
Sztaby, współpracowała z Yaro Płocicą (płyta „Zakręcona”).
Po czteroletniej przerwie w 2014 roku wróciła
na scenę muzyczną, czego owocem była płyta Bang!
Nowe, awangardowe elektroniczne brzmienie Reni
Jusis stworzył na niej producent Maciej Wojcieszkiewicz, tworzący jako Stendek.
Jeden utwór, wybrany na pierwszy singiel „Bejbi siter” wyprodukował M.Bunio.S z formacji Dick4Dick, a dwa, w tym drugi singiel „Zombi świat” Jakub Karaś z zespołu The Dumplings. Teksty napisała Jusis. Album promował jeszcze singiel „Delta”. Jego
promocji towarzyszyła również klubowa trasa koncertowa Bang! Tour. W 2017 roku płyta została ponadto uhonorowana statuetką Fryderyka w kategorii: „Album roku elektronika”. 21 września 2018 roku
ukazał się ósmy album Jusis zatytułowany Ćma. Na
koncert zaprasza marka BROK. ■ (RC)

fot.: Materiały promocyjne

12 października, godz. 21:00, koncert Reni Jusis
w ramach cyklu „105% Mocy”. Bilety: 39 zł, dostępne: kasy CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Club105, ul. Zwycięstwa.

fot.: Materiały promocyjne

Dzielna
z Mielna

O Wysockim
W tym roku przypada 80. rocznica urodzin legendarnego rosyjskiego artysty Włodzimierza Wysockiego. Jego twórczość przez wiele lat niestrudzenie popularyzowała, zmarła w 2016 roku koszalinianka Marlena Zimna, założycielka Muzeum i Instytutu
Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie.
Powstałe niedawno Stowarzyszenie „Nasz Wysocki” im. Marleny Zimnej w Koszalinie kontynuuje tradycję spotkań z rosyjskim „Hamletem z gitarą”. Druga edycja „spotkań” wpisuje się w ogólnoświatowe obchody urodzin Włodzimierza Wysockiego.
Nie zabraknie wspomnień o rosyjskim artyście, oraz
o Marlenie Zimnej, autorce wielu książek o Włodzimierzu Wysockim, a także poetce, której wiersze będą
prezentowane podczas „spotkań”.
W programie imprezy spotkania między z innymi z Jerzym Hoffmanem, reżyserem filmowym,
Michałem Jagiełło, tłumaczem poezji Wysockiego,
Aleksandrem Kowanowskim (Rosja), twórcą filmów
o Wysockim czy Lionem Nadelem (Izrael), autorem
książki o Wysockim oraz wielu artykułów o poecie.
Szczegóły spotkań w kalendarzu. ■ (KG)
13-14 października, Koszalińskie spotkania z Wysockim, Centrum Kultury 105, Domek Kata.

XIV Hanza Jazz Festiwal

fot.: W. Szwey

Jazz nad Dzierżęcinką
Odbieram jazz jako muzykę wielobarwną i pełną emocji. Czasem jest leniwą rzeką, by za chwilę zmienić się w rwący potok, szukający zagłębień w ziemi i zmieniający bieg wody. Jaka muzyka, taki powinien być jazzowy festiwal:
ze zmienną formułą, otwarty na wszelkie odcienie tego gatunku muzycznego.
W tym roku stawiamy na koncerty gwiazd światowej sławy i jednocześnie promujemy młodych i obiecujących artystów. Oprócz koncertów zapraszam na spotkanie z Andrzejem Dąbrowskim i weekendowe jam session. XIV Hanza Jazz Festiwal 2018 czeka na Państwa!
Paweł Strojek
Dyrektor Hanza Jazz Festiwal

fot.: Z. Krajewska

24.10

Anna Maria Jopek Kwartet
Multiinstrumentalizm, wirtuozeria, erudycja, pasja improwizacji i radość bycia razem — tak najkrócej można opisać
Kwartet AMJ. To team frontmanów i postaci pierwszoligowych
na scenie jazzowej w swoim kraju. Muzycy żonglują z łatwością kolorami, formami i stylem. Muzyka AMJ zawsze w tonacji polskiej melancholii, ale i zadziornej taneczności stanowi
punkt startowy dla barwnej improwizowanej narracji tej drużyny na scenie.
Godz. 20:00, Filharmonia Koszalińska
Bilety: 50 zł, dostępne: kasy CK105, www.kupbilecik.pl

fot.: Mat. prom.

25.10

Jeremy Pelt Quintet
Urodzony w Stanch Zjednoczonych Jeremy Pelt to jeden
z najbardziej wyróżniających się młodych trębaczy w świecie
jazzu. Wielokrotny zwycięzca plebiscytu prestiżowego magazynu Down Beat, rozpoczął rozwijającą się w zawrotnym tempie karierę w 1998 roku, kiedy po ukończeniu Berklee College
of Music zamieszkał w Nowym Jorku i dołączył do Mingus Big
Band. Pelt zbudował na tej relacji wiele innych, bardzo szybko
zdobył ogromne uznanie tamtejszego środowiska jazzowego,
rozpoczynając współpracę z największymi mistrzami tego gatunku.
Godz. 20:00, sala widowiskowa CK105
Bilety: 30 zł, dostępne: kasy CK105, www.kupbilecik.pl
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fot.: Mat. prom.

26.10

XIV Hanza Jazz Festiwal

Tubis Trio
Najbardziej obiecujący, młody polski zespół Tubis Trio
zbiera same entuzjastyczne recenzje. porównywany jest do
szwedzkiego tria e.s.t. nie tylko dlatego, że stanowi niezwykle zgrane combo współpracujące od lat. Muzycy stworzyli jeden organizm, a każdy z nich jest równoprawnym kreatorem
brzmienia, które zaskakuje odniesieniami do najróżniejszych
muzycznych stylów i wciąga słuchaczy w muzyczny spektakl.
Godz. 20:00, sala widowiskowa CK105
Bilety: 30 zł, dostępne: kasy CK105, www.kupbilecik.pl

fot.: Mat. prom.

27.10

Charli Green & Krzysztof „Puma” Piasecki 4set
Charli Green – amerykański trębacz jazzowy, kompozytor,
aranżer. Grał z legendami jazzu: Dexterem Gordonem, Benem
Websterem, Artem Taylorem i Lou Gene.
Krzysztof „Puma” Piasecki – gitarzysta, kompozytor, aranżer, pedagog. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej AM w Katowicach, stypendysta bostońskiej Berklee College of Music.
4Set – wyjątkowy kwartet podparty wiedzą i doświadczeniem lidera z dodatkiem siły i werwy młodszej części bandu.
Godz. 20:00, sala widowiskowa CK105
Bilety: 30 zł, dostępne: kasy CK105, www.kupbilecik.pl

fot.: Mat. prom.

27.10

Tomasz Łosowski
Jeden z najbardziej znanych perkusistów w Polsce. Kompozytor, wszechstronny muzyk sesyjny, edukator. Autor pierwszej, profesjonalnej szkoły na perkusję w Polsce. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat współpracował z wieloma artystami
polskiej sceny popowej, rockowej i jazzowej. Od lat jest uznanym wykładowcą prowadzącym warsztaty muzyczne i pokazy
perkusyjne „drum clinic” na terenie całego kraju.
Godz. 12:00-14:00 i 15:00-17:00, warsztaty, CK105
Godz. 22:00, koncert/jam session, Vabanque II – Riposta
Wstęp wolny
24-27 października, XIV Hanza Jazz Festiwal, Centrum Kultury 105.

• Zabytek Miesiąca

fot.: A. Dąbrowski

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Muzealne Spotkania z Fotografią

• Wystawa „Fotojazz” w hallu kina Kryterium

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 2.10
Zabytek Miesiąca. Medal zna-

leziony w kościele w Osiekach.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 4.11
Muzealne Spotkania z Fotografią. Wystawa jest plonem

konkursu fotograficznego.
Patronami są MKiDN oraz
Minister Edukacji Narodowej.
Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 24.10 do 4.11
„Fotojazz”. Wystawa zdjęć An-

drzeja Dąbrowskiego – muzyk
jazzowy, piosenkarz, kompozytor. Na zdjęciach pokazał znane postaci jazzu z którymi był

związany zawodowo. Hall kina
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— Do 26.11
Wystawa malarstwa Elżbiety
Gajewskiej, członkini Zespołu

Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— Od 2.11 do 31.11
„Pielęgniarki w habitach” –

wystawa towarzysząca Dniom
Kultury Chrześcijańskiej Klubu
Inteligencji Katolickiej. Wstęp
wolny. KBP, pl. Polonii 1;
— Do 31.10
Galeria Fotografii Młodych
„Poplenerowa wystawa fotografii”. Wystawa uczestników

Ogólnopolskich Młodzieżowych
Spotkań z Fotografią – impreza
towarzysząca XVII Ogólnopolskiemu Konkursowi Fotografii
Dzieci i Młodzieży „Człowiek,
Świat, Przyroda”. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 15.10
Galeria Malucha „Jesienne
dzieciaki”. Wystawa prac naj-

młodszych wychowanków
Pałacu Młodzieży. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 22.10
Galeria Hol „Wspominamy

miniony rok”. Wystawa prac
wychowanków PM. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 30.10
Galeria Fotografii Młodych
„Omnie Tridum Perfectum”.

Wernisaż W. Kordylas, laureatki wielu konkursów fotograficznych. Pałac Młodzieży;
CENY BILETÓW:
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) – 5 zł (1
osoba), grupowy – 5 zł (1 osoba), jedna wystawa – 5 zł (1
osoba), oprowadzanie – 50 zł
(po zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł, lekcja muzealna
poza siedzibą muzeum – 50 zł
(plus koszty dojazdu i delegowania pracownika). W niedzielę wstęp na ekspozycje stałe jest 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

• „Wspominamy miniony rok” w Galerii Hol
w Pałacu Młodzieży

Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— 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.
KMW: 10 zł. DKF Kids: 15 zł.
Szminka Movie: 10 zł;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: PM
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• Międzynarodowy Dzień Muzyki w „Muzyku”

• Czesław Śpiewa w CK105

1 Poniedziałek

3 Środa

— 11:00-14:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów). Muzeum, ul. Młyńska;
— 17:00
Międzynarodowy Dzień Muzyki w „Muzyku”. Święto ob-

— 9:00, 11:30
„Wyzwolenie”. BTD,

chodzone na całym świecie od
1975 r. Zespół Państwowych
Szkół Muzycznych im. Grażyny
Bacewicz włącza się do obchodów. Podczas koncertu będzie
można usłyszeć i zobaczyć najzdolniejszych uczniów naszej
szkoły. ZPSM, ul. Fałata;

2 Wtorek
— 9:00, 11:30
„Wyzwolenie” reż. T. Man,

Duża Scena. „Wyzwolenie”
Stanisława Wyspiańskiego
to musical rockowy o parodii
Polski. BTD, pl. Teatralny 1;

pl. Teatralny 1;

— 10:00
Powiatowy konkurs
„Wybieramy Mistrza Pięknego
Czytania – Czytamy Mickiewicza” – finał konkursu. Wstęp

wolny. KBP, pl. Polonii 1;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – „Żeby nie było

śladów. Sprawa Grzegorza
Przemyka” C. Łazarewicz.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6;

4 Czwartek
— 9:00, 11:30, 19:00
Teatralny Czwartek:
„Dzieła wszystkie Szekspira...
w nieco skróconej wersji”,

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

reż. P. Krótki, Scena na Zapleczu. Przyrządzona na bazie
twórczości geniusza ze Stratfordu, podana w lekkiej, żartobliwej formie ze szczyptą czarnego
humoru. BTD, pl. Teatralny 1;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

skowa CK105, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Wernisaż wystawy
„Pielęgniarki w habitach”.

— 18:00
DKF: „Jak pies z kotem”.
Pokaz przedpremierowy. Kino

— 20:00
Koncert: Czesław Śpiewa
(więcej str. 18). Sala widowi-

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

5 Piątek

6 Sobota

5-7 października – Tańszy
weekend. Bilety od 2,50 zł.
Muzeum, ul. Młyńska;

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

Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Club105, ul. Zwycięstwa;

Koszalińskie Ogólnopolskie
Dni Monodramu – Debiuty
Strzała Północy. Wstęp z kartą widza – odbiór STP Dialog.
— 17:00
„Tlen/ballady”, wyk.: J. Mie-

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

skiej, scen.: W. Shakespeare,
Y. Wesołowska, reż.: Y. Wesołowska. Polish Art Festival,
Limerick. Irlandia. STP Dialog;

– Debiuty Strzała Północy.

szały, tekst: I. Wyrypajew, reż.:
i scen.: Ł. Duda. Teatr Odnaleziony Jeleniogórskie Centrum
Kultury. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:30
„Sprzedam”, wyk.: M. Szczer-

bowskiej, tekst: M. Szczerbowska, reż.: S. Kaczmarek.
STP Dialog, ul. Grodzka;
— 18:00
Przegląd kina francuskiego: „Isabelle i mężczyźni”.

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Wernisaż wystawy: 3 x COLLAGE. Autorzy: J. Misiek,

E. Zoc, G. Grabowska. CK105,
Bałtycka Galeria Sztuki;

— 19:00
„Mayday”, Duża Scena. BTD;
— 20:00
Przegląd kina francuskiego:
„Chocolat”. Club105;

w Muzeum

Muzeum, ul. Młyńska;

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Krzysiu, gdzie jesteś?”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Koszalińskie Ogólnopolskie
Dni Monodramu – Debiuty
Strzała Północy. Wstęp z kartą widza – odbiór STP Dialog.
— 15:00
„Trzy ćwierci do śmierci”,

wyk. K. Martin, reż., opieka
art.: M. Smaczny. Indywidualny projekt studentki Wydziału
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. STP Dialog, ul. Grodzka;
— 16:00
„Bądź taka nie bądź taka”

wyk.: K. Gibki, scen. na podst.
książki pt. „Kora, Kora. A planety szaleją” K. Sipowicza
– Joanna Satanowska. Spektakl
z udziałem muzyka J. Mitoraja. Muzyka: zespół Maanam.
Reż.: J. Satanowska. Teatr im.

• KMW: „Krzysiu, gdzie jesteś?” w kinie Kryterium

— 19:00
„Nameless”, wyk.: J. Cwojdziń-

— 17:00
„Związek otwarty”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski, Mała
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
Przegląd kina francuskiego:
„Frantz”. Club105;
— 18:00
II Edycja eliminacji do VI Mistrzostw Polski Ludzik, czyli
One Man Show 2019 dla naj-

lepszych stand-uperów, solistów
kabaretowych, iluzjonistów, satyryków, bardów i wszelkiej
maści komików. Kolejne edycje:
10.11 i 1.12. Bilety: 20/30 zł.
Teatr Variete Muza, ul.Morska;
— 19:00
„Mayday”, reż. Z. Derebecki,

Duża Scena. BTD;

— 20:00
Przegląd kina francuskiego:
„Obietnica poranka”. Club105;

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: I. Rogowska
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• 5-lecie Formacji Tanecznej Szyk w CK105

• Polonez na 100 par z okazji 100 rocznicy

7 Niedziela

8 Poniedziałek

— 12:00
5-lecie Formacji Tanecznej Szyk. Sala widowiskowa

— 11:00-14:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

— 15:00
Przegląd kina francuskiego: „120 uderzeń serca”. Kino

— 16:00
Polonez na 100 par. Młodzież

CK105, ul. Zwycięstwa;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Koszalińskie Ogólnopolskie
Dni Monodramu – Debiuty
Strzała Północy. Wstęp z kartą widza – odbiór STP Dialog.
— 16:45
Choreomonodramy „Ptasiek”

wyk.: V. Rygi. Club105;

— 17:15
„Multiude”, wyk.: W. M. Koza-

ka, choreografia: W. M. Kozak.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Spektakl mistrzowski – „Teatr
jest kobietą”, wyk.: B. Dziekan;
— ok. 19:30
Ogłoszenie werdyktu jury
i publiczności, zakończenie
6. KODM – Debiuty
„Strzała Północy 2018”.

STP Dialog, ul. Grodzka;

— 19:00
„Związek otwarty”, Mała

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

odzyskania Niepodległosci

Muzeum, ul. Młyńska;

koszalińskich szkół zatańczy
do muzyki Wojciecha Kilara
z „Pana Tadeusza” Andrzeja
Wajdy z okazji setnej rocznicy
odzyskania Niepodległosci.
Rynek Staromiejski;

— 18:00
Koncert zespołu No To Co.

Fundacja „Pokoloruj świat” zaprasza koszalińskich seniorów.
Filharmonia, ul. Piastowska;

9 Wtorek
— 9:00, 11:30
„Wirus Świrus … i cała reszta”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 17:00
Koncert muzyczny pod hasłem „Uroki jesieni”. Wystą-

pią: Zespół Słowno-Muzyczny
Rady Osiedla oraz Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”.
Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

• Maleńczuk gra Młynarskiego w Filharmonii

— 17:00
Spotkanie z Jackiem
Fedorowiczem, połączone

z promocją książki „W zasadzie
tak”. Wstęp wolny. KBP;

— 18:00
DKF: „Dogman”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

10 Środa
— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – „Zakochać się”

C. Ahern. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki – „Światło, którego nie

widać” A. Doerra. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

11 Czwartek
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki –

„Wszystkie jasne miejsca”
J. Niven. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 19:00
Maleńczuk gra Młynarskiego.

Bilety: 110/120 zł. Filharmonia;

• Celina Kotz w Filharmonii

• Bitamina w Teatrze Variete Muza

sławna cerkiew p.w. Zaśnięcia
NMP, Koszalin,
ul. Adama Mickiewicza;
— 12:00
Uroczyste otwarcie wystawa „Droga Do Niepodległości”. Wystawa pokazuje Józe-

fa Piłsudskiego jako wizjonera
i charyzmatycznego przywódcę, który zjednoczył tysiące ludzi i porwał ich do walki o niepodległość. Otwarcie będzie
wzbogacone recitalem Przemysława Majewskiego znanego pod pseudonimem 4PSOLO.
Wystawa do 16.11. Most przy
ul. Zwycięstwa 105 w nad korytem rzeki Dzierżęcinki.
— 18:00
Spektakl „Obserwator”.

Wstęp wolny. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert symfoniczny:
„W drodze do Niepodległej

• Sobotnie Poranki Rodzinne – „Ozoboty”
w Pałacu Młodzieży

13 Sobota

12 Piątek
Koszalińskie Spotkania
z Wysockim „Rok Wysockiego
Na Świecie. 80. Rocznica
Urodzin Poety”
— 10:00
Liturgia święta i panichida
pamięci Marleny Zimnej i Ingrid Moniki Zimnej. Prawo-

fot.: PM

fot.: K. Shaushyshvili

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

cz. III”. J. Chrenowicz – dyry-

gent, C. Kotz – skrzypce, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: R. Wagner – uwertura „Polonia”, H. Wieniawski
II – koncert skrzypcowy d-moll
op. 22, E. Młynarski – symfonia
F-dur op. 14 „Polonia”.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday”, reż. Z. Derebecki,

Duża Scena. BTD;

— 21:00
Bitamina – bity, sample i sło-

wa sklejone emocjami. Zespół Amara, Mateusza i Piotra powstał z przyjaźni i miłości do muzyki. Słychać to
w tekstach i w produkcji bitów.
Wrażliwość z jaką do nas trafia jest zaskakująca, a wyśpiewane emocje odczuwamy bardzo osobiście. Bitamina zagra
w Koszalinie w ramach zapowiedzi Good Vibe Festiwal
2019. Bilety: 35-40 zł dostępne
w serwisie going.pl i w kawiarni Powidoki. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

— 21:00
Koncert: Reni Jusis w ramach
cyklu „105% Mocy” (więcej
str. 3). Club105, ul. Zwycięstwa;

— 10:00
ROMA. Warsztaty żywej ła-

ciny, prowadzone nowatorską
metodą Hansa Oerberga. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne –
„Ozoboty”. D. Hełminiak-Sur-

dyk, zaprasza na zajęcia informatyczne i zapoznanie się
z „ozobotami”, inteligentnymi
robotami do nauki programowania dla najmłodszych. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Zgłoszenia: tel. 94 343 20 11.
Wstęp wolny. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

— 12:00
W Samo Południe.
Droga 1 Warszawskiej
Dywizji Kawalerii do Koszalina. Poznamy szlak bojowy ka-

walerzystów, którzy krótko po
zakończeniu II wojny światowej stacjonowali w Koszalinie.
Muzeum. ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Co w trawie piszczy”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

• KMW: „Co w trawie piszczy” w kinie Kryterium

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• „Alibi od zaraz” w BTD

• DKF Kids: „Wielki zły lis i inne opowieści”
w kinie Kryterium

14 Niedziela
Koszalińskie Spotkania
z Wysockim „Rok Wysockiego
Na Świecie. 80. Rocznica
Urodzin Poety” (więcej str. 3)
— 10:00
Uroczyste otwarcie dni.
Recytacja wierszy Marleny
Zimnej przez aktorów BTD;
— 10:20
Film „Jubileusz Wysockiego”,

Problematyka przekładu
poezji śpiewanej”,

M. B. Jagiełło (Łódź, Polska);
— 16:50-17:10
Wspomnienia i opowieści
o spotkaniach z Wysockim,

O. Noginowa (Ryga, Łotwa);

— 17:10-17:30
„Dyskografia Wysockiego za
jego życia w językach obcych”,

reż. A. Kowanowski i I. Rachmanow, Stowarzyszenie
„Rakurs” (Moskwa, Rosja);

A. Sverdlin (Herclija, Izrael);

Charczenko (Moskwa, Rosja);

— 17:00, 20:00
„Alibi od zaraz”, reż. M. Sła-

— 11:20
Film „Lubimow – 100. Rocznica Urodzin”, reż. Walery

— 12:40
Film „Requiem dla Wysockiego”, reż. W. Charczenko

(Moskwa, Rosja);

— 13:30
Wystąpienie na temat
„Włodzimierz Wysocki
i rosyjski rok”, dr hab. J. Do-

mański (Moskwa, Rosja);

— 15:10-15:35
„Nieznany list Roberta
Rożdiestwieńskiego o twórczości Wysockiego”,

L. Nadel (Afula, Izrael);
— 16:25-16:50
„Wysocki po polsku.

— 19:00
Koncert wykonawców utworów Wysockiego z Polski i ze
świata. CK105, ul. Zwycięstwa;

wiński – spektakl agencyjny,
Duża Scena. Michel zaprasza
do domu piękną młodą dziewczynę. Gdy powoli wciela w życie swoje marzenia o romansie,
w drzwiach staje jego żona Sophie! Obsada: K. Skrzynecka,
M. Potocka, W. Wysocki. BTD;

— 19:00
Fiesta latina – rewia latynoska.

Do karnawału jeszcze daleko,
ale na scenę wkracza Fiesta Latina! Resztę zabawy poprowadzi DJ. Wstęp: 95 zł. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

— 12:00
DKF Kids: „Wielki zły lis i inne
opowieści”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

Koszalińskie Spotkania
z Wysockim „Rok Wysockiego
Na Świecie. 80. Rocznica
Urodzin Poety”
— 9:00-10:00
Film Sergieja Koczergi,

kontynuacja opowieści
O. Noginowej (Ryga, Łotwa);

— 10:00-10:30
„Wysocki na zdjęciach”, Alek-

sej Denisow (Moskwa, Rosja);
— 11:30-12:30
Wystąpienie A.Jarko;
— 13:00-13:30
„Wysocki w różnych
językach świata”,

A. Babenko (Jałta, Rosja);
— 14:45-15:30
„Książki Wysockiego oraz
o Wysockim 2015-2018”,

W. Duź-Kriatchenko
(Moskwa, Rosja);

— 16:00-16:30
Wspomnienia o dotychczasowych Koszalińskich
festiwalach i spotkaniach
z Marleną Zimną,

W. Popow (Kotłas, Rosja);

fot.: J. Skuza

fot.: I. Rogowska

fot.: Materiały promocyjne
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• „Carski syn” w BTD

• Dorota Kuryło w Filharmonii

16 Wtorek

18 Czwartek

— 16:30-17:30
Monodram „Rajskie jabłka”
Marii Kuszmet-Bodammer;
— 19:00
Koncert finałowy: Marian
Opania (Warszawa). CK105;

— 10:00-13:00
Ostry Dyżur Literacki.

— 9:00, 11:30
„Carski syn”, reż. Ż. Gruszczyń-

— 16:00, 19:00
Bellcanti – „In flagranti”

— 18:00
DKF: „W cieniu drzewa”. Kino

• Koszalińskie Spotkania z Wysockim

– koncert operowy, Duża Scena. Bellcanti to zespół muzyczny składający się z trzech wokalistek obdarzonych anielskimi
głosami sopranowymi.
BTD, pl. Teatralny 1;

15 Poniedziałek
— 9:30
Spotkanie autorskie
z J. Bednarek, autorką książek

dla dzieci. Umówione
grupy przedszkolne. KBP,
filia nr 9, A.Struga 5;

— 11:00-14:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 19:00
Pokaz humorystycznych
reklam – Nigdy nie mów
„nie” pandzie. Wstęp wolny.

Club105;

W scenografii gabinetu lekarskiego specjaliści od literatury dla dzieci, w kitlach, rekomendują wartościowe książki.
Umówione grupy szkolne. KBP;
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

17 Środa
— 9:00, 11:30
„Carski syn” reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, Duża Scena.
Z carskiego ogrodu giną jabłka, które słyną z urody i smaku
na całym świecie. Zrozpaczony
Car chce wysłać jednego ze swoich trzech synów na poszukiwania Żar-Ptaka okradającego
ogród. BTD, pl. Teatralny 1;
— 10:00
Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek. Umówione grupy

przedszkolne. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1;
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki.

Wstęp wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

ska-Ogonowska, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:30
Karaoke dla seniorów. Zapra-

szamy wszystkich tych, którzy
lubią śpiewać polskie piosenki z lat 60 i 70. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
—18:00
Szminka Movie: „Też go
kocham”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

19 Piątek
— 10:00, 20:30
„Dzieła wszystkie Szekspira...
w nieco skróconej wersji”,

reż. P. Krótki, 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;

— 18:30
Piątkowe Wieczory Kameralne. Kwintet dęty „Pomeranus”

M. Kobylarz-Wasilewska – flet,

• Mery Spolsky w ramach cyklu „105% Mocy”
w CK105

D. Wroniszewski – obój, R. Wasilewski – klarnet, P. Bajon – fagot, P. Arciszewski – róg D. Kuryło – fortepian. Program:
F. Poulenc – sekstet op. 100,
L. Thuille – sekstet op. 6.
Bilety: 10/15 zł. Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert: Mery Spolsky
w ramach cyklu „105% Mocy”
(więcej str. 18). Club105,

ul. Zwycięstwa;

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

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Jak
zostać czarodziejem”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Spektakl Familijny.
„Carski syn”, reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: P. Porębski

12-13

• Koncert Bovska w Teatrze Variete Muza

• DKF: „Pod ciemnymi gwiazdami”

21 Niedziela

22 Poniedziałek

— 9:00
XIII Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej (poezja i proza). Regulamin i karty zgłosze-

— 17:00
„Słowa w kolorach października”. Krajowe Bractwo Literac-

nia: www.ck105.koszalin.pl.
Organizatorzy: CK105 i Klub
Inteligencji Katolickiej w Koszalinie. Club105 i sala dydaktyczna CK105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Koncert familijny. Familijny Park Sztuki: „Kto ty jesteś?
Polak mały”. Klemens Stary-

brat – dyrygent, W. Bałdys –
konferansjer, I. Wyszyńska –
choreograf, animator koncertów, A. Załucka – multimedia,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Z okazji zbliżającego się stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości koncert
będzie w całości poświęcony
muzyce ojczystej. Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 20:00
Bovska: Kęsy. Singlowy utwór

„Kaktus” podbił serca publiczności i stał się motywem przewodnim czołówki do serialu
TVN „Druga Szansa”.
Bilety: 39 zł. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

w kinie Kryterium

kie SPK zaprasza serdecznie na
wieczorek literacko-muzyczny.
W programie: wiersze członków
KBL w oprawie muzycznej.
Spotkanie poprowadzi:
K. Pilecka. Wstęp wolny.
Klub KSM „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

23 Wtorek
— 9:00, 11:00
„Stopklatka”, reż. A. Moś-Ber-

ger – współpraca, Teatr im.
Osterwy w Gorzowie Wlkp.,
Duża Scena. Wojtek był dobrze
zapowiadającym się uczniem.
Chodził do ciekawej szkoły.
Miał mnóstwo przyjaciół. Jednak jego życie zaskakująco zatrzymało się w jednej fatalnej chwili…Unieruchomiony
w skorupie własnego ciała stał
się osobą uzależnioną od obecności i opieki innych.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Pod ciemnymi gwiazdami”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

fot.: Archiwum CK105

fot.: Z. Krajewska

• XIV Hanza Jazz Festiwal:

• XIV Hanza Jazz Festiwal: koncert Tubis Trio

24 Środa

26 Piątek

— 9:00, 11:00
„Stopklatka”, reż. A. Moś-Ber-

— 16:00
Impreza dla uczczenia 100-ej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Stowarzyszenie Śpie-

koncert Anny Marii Jopek w Filharmonii

ger – współpraca, Teatr im.
Osterwy w Gorzowie Wlkp.,
Duża Scena. BTD;

XIV Hanza Jazz Festiwal
(więcej str. 4-5)
— 20:00
Koncert: Anna Maria Jopek
Kwartet. Filharmonia;

25 Czwartek
— 9:00, 11:00
„Stopklatka”, reż. A. Moś-Ber-

ger – współpraca, Teatr im.
Osterwy w Gorzowie Wlkp.,
Duża Scena. BTD;

XIV Hanza Jazz Festiwal
— 18:00
Spotkanie z Andrzejem
Dąbrowskim i wernisaż zdjęć
artysty. Wstęp wolny.

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 20:00
Koncert: Jeremy Pelt Quintet.

Sala widowiskowa CK105;

— 19:00
Recital E. Okupskiej. Bilety:

30 zł. Domek Kata, ul. Grodzka;

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

w CK105

wacze Śródmieście, Zespół
Bałtyk Koszalin. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
XIV Hanza Jazz Festiwal
— 20:00
Koncert Tubis Trio.

Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwyciestwa;

— 22:00
Jam session. Jazzburgercafe;
— 18:00, 20:30
„Mężczyzna idealny”,

reż. S. Friedmann – spektakl
agencyjny, Duża Scena. Showman telewizyjny, gwiazdor estrady, przeżywa kryzys osobowości i zgłasza się na kurację
do kliniki leczenia męskich nerwic. Nie podejrzewa, że to klinika, zupełnie niepodobna, do innych. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:30
Koncert symfoniczny:
„W drodze do Niepodległej cz.
IV”. P. Neumann – dyrygent,

D. Dudzińska – sopran, A. Zborowski – słowo wiążące, Orkie-

• XIV Hanza Jazz Festiwal:

Warsztaty z Tomaszem Łosowskim

stra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: S. Moniuszko: aria
„Gdyby rannym słonkiem” z II
aktu opery „Halka”, aria „Ha,
dzieciątko nam umiera” z IV
aktu opery „Halka”, uwertura
„Bajka”, aria „On tu przybywa”
z III aktu z opery „Hrabina”,
aria „Zbudzić się z ułudnych
snów” z opery „Hrabina”, recytatyw i dumka Zosi – „Okropny ten poranek” z opery „Flis”.
W. Maliszewski – I symfonia g-moll op. 8. Filharmonia;

27 Sobota
XIV Hanza Jazz Festiwal
— 12:00-14:00, 15:00-17:00
Warsztaty perkusyjne z Tomaszem Łosowskim. CK105;
— 20:00
Koncert: Charli Green
& Krzysztof „Puma”
Piasecki 4set. Sala widowisko-

wa CK105, ul Zwycięstwa;

— 22:00
Koncert Tomasza Łosowskiego i jam session. Vabanque II

– Riposta, ul. 1 maja;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Mło-

• Od Kofty... do Korcza: Michał Bajor
w Filharmonii

dzi Tytani: Akcja! Film”. Tytani

odnoszą wrażenie, że wszyscy
najsłynniejsi superbohaterowie
występują we własnych filmach
– znaczy się wszyscy oprócz
Młodych Tytanów! Jednak lider
grupy – Robin, ma zamiar to
zmienić. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Od Kofty... do Korcza: Michał Bajor. Prawie 45 lat temu

M. Bajor mając niespełna 16 lat
wystąpił jednocześnie w konkursie festiwalu w Zielonej Górze i jako gość na festiwalu
w Sopocie. Wtedy jedna z nielicznych w Polsce wytwórni
płytowych wydała pocztówkę
dźwiękową z piosenką śpiewaną przez niego na obu festiwalach. Pocztówkę tę można było
kupić w sklepach muzycznych,
a nawet w kioskach Ruchu.
Pierwszą dorosłą płytę (jeszcze winylową) Polskie Nagrania wydały wokaliście w 1986

fot.: I. Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne

14-15

• „Księżyc nad Buffalo” w BTD

• DKF: „Tajemnice Silver Lake”
w kinie Kryterium

29 Poniedziałek
roku. Nadchodząca kolekcja
„Od Kofty... do Korcza”, będzie
dwudziestą pozycją w jego dorobku nagraniowym. Bilety:
100/120 zł. Filharmonia;

— 11:00-14:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

reż. J. Tomaszewicz, Duża Scena. Komedia o ludziach sceny i nie tylko. George i Charlotte to małżeństwo aktorów,
którzy od lat występują razem
na scenie. Ich córka Roz zrezygnowała z kariery aktorskiej,
wychodzi za mąż za Howarda,
którego pragnie im przedstawić. Przyjazd znanego reżysera
komplikuje trochę sytuację i zaprowadzi do zaskakującego finału. BTD, pl.Teatralny 1;

— 17:00
Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, pisar-

— 19:00
„Księżyc nad Buffalo”,

28 Niedziela
— 19:00
„Księżyc nad Buffalo”,

reż. J. Tomaszewicz, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

Muzeum, ul. Młyńska;

30 Wtorek
ką i reporterką „Gazety Wyborczej” połączone z promocją
najnowszej książki „Komeda.
Osobiste życie jazzu”. Wstęp
wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1;
— 18:00
DKF: „Tajemnice Silver Lake”.

Reż.: D. R. Mitchell, 139 min.
Bohaterem jest bezrobotny pożeracz popkultury z Los Angeles
Sam, który chciałby zrobić coś
sensownego, ale chwilowo poprzestaje na masturbacji i grze
na Nintendo. 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 12. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.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.

Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00

SPORT I REKREACJA

Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

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

Hala Sportowa
ul. Orla 14
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

Zespół Czesław Śpiewa obchodzi w tym roku 10-lecie występów w Polsce. Również 10 lat temu
ukazał się „Debiut”, jedna z ważniejszych polskich płyty ostatnich lat . „Maszynka do świerkania” czy „Żaba tonie w betonie”
to piosenki, które weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Obecna trasa koncertowa to
repertuar w dużej części oparty na
płycie „Debiut”, a także przekrojowa podróż przez kolejne albumy
zespołu. 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)

fot.: Mat. prom.

4 października, godz. 20:00,
koncert Czesław Śpiewa. Bilety: 70 zł, dostępne: kasy CK105,
www.ck105.koszalin.pl,
www.
kupbilecik.pl. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa.

Artystka
spolsky
fot.: Mat. prom.

Mozil
świętuje

18-19

Mery Spolsky to muzyczny
solo-performance i samozwańczy pop spolsky. Sama pisze teksty, komponuje muzykę, produkuje i aranżuje piosenki, projektuje ubrania, gra na gitarze. Czasem
zdarzają się klawisze, ale tylko dlatego, że są czarno-białe. Moda to
nieodłączny element jej występów.
W kolekcjach występują trzy kolory: czarny, biały i czerwony.
Pierwszy singiel oraz videoklip Mery Spolsky pt.: „Miło
Było Pana Poznać” pojawił się na
początku czerwca ubiegłego roku
i w obecnej chwili ma już ponad
milion wyświetleń na YouTube.
Rok temu nakładem Kayaxu ukazał się pierwszy album Mery Spolsky zatytułowany „Miło Było
Pana Poznać”. Na koncert zaprasza marka BROK. ■ (RC)
19 października, godz. 20:00,
koncert Mery Spolsky w ramach
cyklu „105% Mocy”. Bilety: 20
zł, dostępne: kasy CK105, www.
ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Club105, ul. Zwycięstwa.

Kaczmarski
w CK
Spektakl „Obserwator” to 23
utwory autorstwa Jacka Kaczmarskiego opowiadające o długo zacieranych kartach historii Polski.
Jest to spektakl muzyczny, zaśpiewany na żywo wraz z akompaniamentem fortepianu. Autorskie
aranżacje przygotowane przez
Rafała Kowalewskiego włączają w przestrzeń muzyczną zarówno solistów jak i partie chóralne.
Całość definiuje teatralna oprawa,
za plecami wykonawców przewijają się wieloplanowe obrazy –
inscenizacje. Wartość treści zawartych w utworach Jacka Kaczmarskiego staje się tym bardziej
istotna, że dwudziestopięcioosobowy zespół składa się z aktorów
w wieku od 12-25 lat. Wykonanie:
Studio Artystyczne im Ziembińskich CK105. Scenariusz, reżyseria, scenografia, kostiumy: Ewa
Czapik-Kowalewska. Kierownictwo muzyczne i aranżacje: Rafał
Kowalewski. Spektakl włączony
w miejskie obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. „Obserwator”. ■ (ECK)
12 października, godz. 18:00,
sala widowiskowa CK105. Wstęp
wolny.

Niepodległość
z Piłsudskim

20-21

fot.: Arch. Muzeum Wojska Polskiego
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Zapraszamy do odwiedzenia wystawy stworzonej
przez Zespół Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim z okazji
emisji pierwszej monety z wizerunkami ojców niepodległości – prezentującej Józefa Piłsudskiego. Wystawa pokazuje Marszałka jako wizjonera i charyzmatycznego przywódcę, który zjednoczył tysiące ludzi i porwał ich do walki o niepodległość. Poszczególne wątki przedstawiają
Komendanta jako dalekowzrocznego polityka, dowódcę
wojskowego obdarzonego zaufaniem podkomendnych,
obywatela o demokratycznych przekonaniach, człowieka otoczonego legendą, ale przede wszystkim męża stanu, który jako Tymczasowy Naczelnik Państwa wziął na
siebie ciężar odpowiedzialności za los odradzającej się ojczyzny. To również opowieść o dylematach, trudnych decyzjach, podejmowaniu ryzyka, niepowodzeniach i sukcesach. Wystawa prowadzi widza od momentu przełomowego – odzyskania niepodległości – drogą, którą wybrał
Piłsudski, idąc za marzeniem o wolnej Polsce. Ekspozycja będzie prezentowana na planszach umocowanych na
barierkach od strony parku. Otwarcie będzie wzbogacone
recitalem Przemysława Majewskiego znanego pod pseudonimem 4PSOLO. ■ (KG)

100 par
na 100-lecie
W Koszalinie uroczystości związane z okrągłą rocznicą odzyskania niepodległości przebiegają pod hasłem 100 dni do 100-lecia odzyskania
niepodległości. Zwieńczeniem wszystkich wydarzeń będą miejskie uroczystości w dniu 11 listopada. Być może najbardziej widowiskowym momentem tych obchodów, będzie dostojny taniec,
w którym tancerzami będą uczniowie koszalińskich liceów. 8 października o 16:00, ponad sto
par uczniów naszych szkół wystąpi przed koszalińskim ratuszem, gdzie w ich wykonaniu zostanie zaprezentowany polonez autorstwa Wojciecha Kilara. Taniec ten od XIX wieku uznaje się
za symbol polskiej kultury narodowej. Polonez
wziął swoją nazwę od spolszczonej nazwy francuskiego przymiotnika polonaise, czyli „polski”.
To taniec, który upodobała sobie polska szlachta i którego kroki zyskały popularność także na
dworach europejskich (m.in. niemieckich) – stąd
tak silne utożsamianie poloneza z polską kulturą. Z młodymi tancerzami pracowała Bernarda
Durbacz z CK105, kierująca zespołem tańca ludowego Bałtyk. ■ (KG)
8 października, godz. 16:00, Polonez na 100
par, Rynek Staromiejski.

12 października – 16 listopada, uroczyste otwarcie 12 października, godz.
12:00, wystawa „Droga do Niepodległości”. Most przy ul. Zwycięstwa 105
nad korytem rzeki Dzierżęcinki.

▴ Ubiegłoroczna studniówka w Koszalinie

Polecamy kultura

fot.: J. Delbar

Gdy mówi się „październik”, chochlik natychmiast dopowiada „miesiącem oszczędzania”, jednak
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, to nie będzie
czas oszczędzania, ale wielkiej obfitości. Właśnie, jak
z rogu obfitości wysypią się w październiku Autorzy.
Zaczniemy już 9 października o godz. 17:00 spotkaniem autorskim z Jackiem Fedorowiczem, aktorem, satyrykiem, połączonym z promocją jego książki „W zasadzie tak”. Po raz pierwszy książka ukazała
się legalnie w minionym systemie, w roku 1975. Nigdy
później nie wznawiana, chwalona w „Kulturze” paryskiej przez Stefana Kisielewskiego, ilustrowana przez
Autora. „Jeżeli nie było Cię wtedy na świecie – przeczytaj, a dowiesz się, jakiej ekwilibrystyki wymagało
życie od twoich rodziców. Jeżeli PRL pamiętasz – czytając tę książkę będziesz śmiał się w głos, choć czasem
pomyślisz – jak dawało się wtedy normalnie żyć?..”
Spotkanie poprowadzi Marcin Michrowski.

Ucieszywszy dorosłych czytelników zadbamy
też o najmniejszych użytkowników, zapraszając ich
17 października o godz. 10:00 do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Justyną Bednarek,
autorką świetnych książek dla dzieci. To ona jest autorką bestsellerów: o zabawnym skrzacie Lenku, cu-

downych skarpetkach i szalonych kunach („Lenek
i podróż” i in., „Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek”, „Pięć sprytnych kun”), poza tym bajek muzycznych i in. Mali czytelnicy Filii nr 9, przy
ul. A. Struga 5 spotkają się z autorką 15 października
o godz. 9:30.

fot.: Ł. Głowala

fot.: J. Roqueblave

Literacki
październik

Literacki październik zakończymy prawdziwą
gratką dla czytelników dorosłych – 30 października o godz. 17:00 Koszalińska Biblioteka Publiczna
zaprasza na spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, polską pisarką i reporterką, autorką bestsellerowych książek: „Ksiądz Paradoks. Biografia
Jana Twardowskiego”, „Beksińscy. Portret podwójny”
oraz „1945. Wojna i pokój”. Tym razem będzie promować swą najnowszą książkę „Komeda. Osobiste
życie jazzu”.
„Człowiek tajemnica. Listów nie pisał. Dzienników nie prowadził. Mruk. Miły. Uśmiechnięty. Osobny” – tak o nim mówili. Większość tego, co wiemy
o Krzysztofie Komedzie, pochodzi ze wspomnień
jego żony. Często sprzecznych z tym, co pamiętają
inni. Agnieszka Osiecka pisała, że gdy grał na fortepianie, jego dłonie opowiadały „małe, kameralne historie o niebie dla dwojga osób. Ale jego życie taką historią nie było...”. Spotkanie poprowadzi Piotr Pawłowski.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

22-23

Spotkanie
z kulturą
jamneńską
Kultura jamneńska jest zjawiskiem oryginalnym i niezwykłym, występowała wyłącznie na terenie dwóch wsi – Jamna i Łabusza. Ze względu na położenie geograficzne wsie były odcięte od świata przez
większą część roku, tylko w suchej porze roku, upalnym latem lub mroźną zimą, gdy bagna zamarzły
mieszkańcy Jamna i Łabusza mogli utrzymywać kontakty zewnętrzne. Z tego względu więzy kultury, obyczajów i pokrewieństwa, łączyły ściśle jamneńczyków
tylko z mieszkańcami sąsiedniego Łabusza, utrzymując wyłącznie między sobą stosunki towarzyskie, tylko we własnym gronie zawierali związki małżeńskie.
Już niedługo zaprosimy Państwa do bliższego
spotkania z kulturą jamneńską do powstającego właśnie muzeum na wolnym powietrzu.
W Jamnie możemy już zobaczyć powstającą zagrodę kmiecą. Chałupa oraz stodoła, pokryte są już
strzechą, a ściany zostały wypełnione szachulcem.
W budynku mieszkalnym powstanie wystawa, na
której poznamy bogatą i kolorową kulturę materialną

dawnych jamneńczyków – nie tylko piękne krzesła,
które nierozerwalnie kojarzą się z Jamnem, ale również rzeczy codziennego użytku, którymi otaczali się
mieszkańcy wsi. W budynku gospodarczym szykujemy dla Państwa trzy sale – konferencyjną oraz dwie
przeznaczone na warsztaty – wśród naszych propozycji każdy wybierze coś dla siebie.
Zagroda w Jamnie będzie również miejscem aktywnego spędzania czasu – na jej terenie będą odbywać się jarmarki, imprezy plenerowe związane z kulturą wiejską oraz sztuką i rękodziełem.
Naszym zamierzeniem jest stworzenie miejsca,
gdzie nowoczesność spotka się z tradycją, gdzie poznamy nie tylko dawną kulturę, ale gdzie również inspirując się nią będziemy nadawać kształt współczesności.
Projekt „Rekonstrukcja historycznej Zagrody
Jamneńskiej z XIX w.” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych.
Projekt wspólnie realizują Gmina Miasto Koszalin oraz Muzeum w Koszalinie, a zakończenie przewidziane jest na grudzień tego roku.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

Muzycznie,
galaktycznie!
Ktoś kiedyś powiedział, że muzyka to niebo z nutami zamiast gwiazd... Któż zaś nie chciałby ich dosięgnąć? Dlatego zapewne koszaliński Pałac Młodzieży wybrzmiewa muzyką, słyszaną – kto wie? – może
i pośród gwiazd.
Dbają o to występujący od lat w instrumentalnej lidze galaktycznej podopieczni sekcji gitarowych
pana Zbigniewa Dubielli. Nie przypominamy sobie
bowiem roku szkolnego, w którym młodzi pałacowi
gitarzyści nie odnieśliby sukcesu w konkursach ogólnopolskich, czy międzynarodowych. Gitarową sekcję
ubogacił o nową formę pan Marek Dziedzic, instruktor, którego pomysł nauki gry na ukulele cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Młodych wirtuozów
tego instrumentu podziwialiśmy w maju tego roku,
kiedy podczas dorocznych Dni Koszalina wystąpili oni wraz ze swymi rodzicami na Ulicy Barw. I ten
rok szkolny dla pałacowych gitarzystów zapowiada
się kolorowo i obiecująco. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych sukcesów choćby w naszych koszalińskich Hitach na Gitarze.

24-25

fot.: PM
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Młode gwiazdy muzyki instrumentalnej mogą
również rozwijać swe talenty w pałacowych sekcjach
klawiszowych. W zeszłym roku szkolnym strzałem
w dziesiątkę okazały się lekcje gry na keyboardzie
u pani Leny Charkiewicz. Wielka liczba zainteresowanych nauką gry na klawiszach w Pałacu Młodzieży zaowocowała utworzeniem w tym roku szkolnym
bliźniaczej sekcji, prowadzonej przez pana Arkadiusza Gewartowskiego, który nadto prowadzi również
zespoły rockowe. Zapraszamy do sekcji klawiszowych!
Na instrumentalnym, gwiezdnym horyzoncie
Pałacu Młodzieży pojawiła się również swoista supernowa, tj. Młodzieżowa Orkiestra Kameralna, prowadzona przez pana Kamila Szafrana. W orkiestrze
spełni się każdy marzący o karierze instrumentalisty
muzyk. Pałacowa orkiestra nie ogranicza się bowiem
do wybranych instrumentów, a w jej szeregach wystąpić może każdy z muzyczną pasją. Zapraszamy zatem
chętnych, niech orkiestra gra...
...niech gra tak, jak od lat grają dla naszych Wychowanków sekcje instrumentalne w Pałacu Młodzieży!

fot.: PM

Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Polecamy sport

26-27

Aqua aerobik
modny
i bardzo zdrowy

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 6.10
MKS Lublin
– Energa AZS Koszalin;
— 13.10
Energa AZS Koszalin
– KPR Kobierzyce, bilety:

5/10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 20.10
Zagłębie Lubin
– Energa AZS Koszalin;
— 24.10
Energa AZS Koszalin
– KPR Jelenia Góra, bilety:

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

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 6.10
Polski Cukier
Pomezania Malbork
– KPR Gwardia Koszalin;
— 13.10
KPR Gwardia Koszalin
– Meble Wójcik Elbląg,

Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 20.10
SMS ZPRP Gdańsk
– KPR Gwardia Koszalin;

Lubisz ćwiczyć w wodzie i zgubić kilka kilogramów, wzmocnić mięśnie, a przy tym nie przeciążyć kręgosłupa i stawów? Polecamy aqua aerobik (AA). AA to ćwiczenia przy muzyce, z wykorzystaniem układów
choreograficznych. Polecany jest osobom bardzo otyłym, starszym, kobietom w zaawansowanej ciąży i reumatykom. Ćwiczenia w wodzie są
efektywne, skutecznie amortyzuje ona ewentualne kontuzje. Pobudzają
układy: krążenia, oddechowy i ruchu. Ciało staje się zrelaksowane i odprężone. AA zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, cellulit, odciąża kręgosłup i stawy, wzmacnia mięśnie i znacznie przyczynia się do poprawy samopoczucia. Jednak zbyt częste korzystanie z basenu i kąpieli w zazwyczaj chlorowanej wodzie, może prowadzić do nadmiernego wchłaniania
przez organizm trihalometanu, czyli produktu ubocznego przy chlorowaniu wody. To z kolei niesie ze sobą zwiększone ryzyko zachorowania
na raka pęcherza. W Koszalinie na wodny aerobik możemy zapisać się
w Parku Wodnym i basenie przy ulicy Głowackiego. Zajęcia odbywają
się praktycznie każdego dnia, a ćwiczenia prowadzą zawodowi trenerzy
fitness. ■ (RB)

Gwardia Koszalin
— piłka nożna

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna

— 6.10
III liga Jarota Jarocin
– Gwardia Koszalin;
— 13.10
III liga Gwardia Koszalin
– Pogoń II Szczecin,

— 6.10
III liga Kotwica Kołobrzeg
– Bałtyk Koszalin;
— 13.10
III liga Bałtyk Koszalin
– Radunia Stężyca,

bilety: 5/10 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

bilety: 5/10 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;

bilety: 5/10 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

bilety: 5/10 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 20.10
III liga Chemik Bydgoszcz
– Gwardia Koszalin;
— 27.10
III liga Gwardia Koszalin
– Górnik Konin,

— 20.10
III liga Bałtyk Gdynia
– Bałtyk Koszalin;
— 27.10
III liga Bałtyk Koszalin
– Jarota Jarocin,

fot.: Mat. prom.
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