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5.01 – PREMIERA: „Kolacja dla głupca”, BTD
8.01 – Noworoczna Gala Operetkowa, BTD

fot.: Mat. prom.

13.01 – Jary Oddział Zamknięty, Rynek Staromiejski
18.01 – Arcymistrz saksofonu: Henryk Miśkiewicz, Filharmonia
21.01 – Artur Andrus, CK105
24.01 – Warsztaty Aktorsko-Reżyserskie, Domek Kata
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Przed nami 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz
udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.
W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego
rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków. Na rynek trafiają coraz
to nowsze, bardzo drogie urządzenia, które zarazem oferują
kosmiczne możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki właśnie sprzęt mamy możliwość
po raz kolejny podnieść poziom opieki nad chorymi dziećmi
w Polsce. Wielka Orkiestra nie jest w stanie naprawić systemu,
ale jest w stanie pomóc w utrzymaniu wysokich standardów
i możliwości w leczeniu. I to będziemy robić, do końca świata
i jeden dzień dłużej. Bądźcie z nami!
Jerzy Owsiak
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Kiedy startowała Wielka Orkiestra,
wielu dzisiejszych wolontariuszy nie było
jeszcze na świecie. Niezwykłość tego pomysłu polega na tym, że on ciągle elektryzuje Polaków i co roku wypełnia skarbonki
coraz większymi kwotami. Na ulicach Koszalina i regionu kwestować będzie w tym
roku 425 wolontariuszy. Będzie ich można
spotkać w Biesiekierzu, Mścicach, Rosnowie, Polanowie, Świeszynie, Będzinie, Tymieniu i Połczynie Zdroju. Jak co roku będzie sporo niespodzianek. Koszaliński zabytkowy IKARUS MZK Koszalin będzie
przewoził mieszkańców za datek do puszki. Dla zmarzniętych przed koszalińską
sceną będzie gorąca herbata i grochówka
serwowana przez słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Koszalińska orkiestrowa wąskotorówka pojedzie do Rosnowa.
Wolontariusze będą także w Multikinie.
Wszyscy będą się uśmiechać i czekać na
Wasz gest serca. I jak co roku orkiestranci
spotykają się już od godziny 14:00 na Rynku Staromiejskim, gdzie odbywać się będą
licytacje i koncerty. ■ (KG)

fot.: D. Domagała

Orkiestra
po raz 27-my!

Oddział
dla koszalinian
Część artystyczna, corocznego, ogólnopolskiego kwestowania odbywać się będzie w centrum miasta. Tu wystąpią artyści pochodzący z Koszalina i okolic. Po godz. 20:00 na scenie, na
Rynku Staromiejskim wystąpi gwiazda wieczoru – zespół Jary
Oddział Zamknięty. Zespół powstał cztery lata temu z inicjatywy Krzyśka Jaryczewskiego, lidera i wokalisty grupy Oddział
Zamknięty, która istniała od początku lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. Jaryczewski nagrał z zespołem dwie najważniejsze płyty „Oddział Zamknięty” i „Reda Nocą”. Był charyzmatycznym wokalistą, autorem większości muzyki i praktycznie wszystkich tekstów. „Party”, „Obudź się”, „Ich marzenia”,
„Ten wasz świat”, „Andzia” („Gandzia”) to piosenki, które na
stałe wpisały się do historii polskiego rocka. Życie na ciągłym
„wspomaganiu” (alkohol i narkotyki) musiało doprowadzić do
katastrofy. Nieleczona infekcja gardła i ogromna ilość koncertów dopełniły dzieła. W 1985 roku Krzysztof „Jary” Jaryczewski
dostał nieodwracalnego paraliżu strun głosowych. Dalsza praca
z kolegami z zespołu straciła sens. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych skreślony już przez wielu i stojący nad przepaścią Jary,
dostał od losu ostatnią szansę. Odstawił narkotyki i alkohol. Kilka operacji gardła, rekonwalescencja pozwoliły na nowo udzielać się wokalnie. Czując na swoich barkach pewien obowiązek,
zajął się profilaktyką uzależnień. Jary OZ to powrót do najlepszego okresu działania grupy oraz nowe kompozycje Jaryczewskiego. ■ (RC)
13 stycznia, godz. 14:00-21:00, koncert dla Mieszkańców Miasta: Jary Oddział Zamknięty, występy wykonawców związanych z koszalińskim, amatorskim ruchem artystycznym. Rynek Staromiejski.

fot.: H. Karapuda
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Andrus
wszechstronny
Artura Andrusa można usłyszeć nie tylko w radiu i na płytach, zobaczyć na scenie i w telewizji, ale także przeczytać. Jego wiersze ukazywały się w latach 1998-99 w kolumnie satyrycznej Życia Warszawy. Pisze również teksty piosenek dla innych artystów kabaretowych, m.in. dla
Małgorzaty Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego („Wiesiek idzie”, „Jarocin”, „Beczka piwa”), dla Czerwonego Tulipana („Żeby się sobą zauroczyć”, „Odezwa do Małgosi”), dla Grupy MoCarta – słynny „Paskudny
wio...” wykonywany z Arturem Renionem, czy „Nie śmiejcie się z taty”.
Jego teksty wykonuje również Alicja Majewska, Hanna Śleszyńska, Czesław Mozil. Wiersze Artura Andrusa ukazywały się na ostatniej stronie
„Przekroju”. Od 2006 roku prowadził również swój blog, który doczekał
się wydania w formie książki. W październiku 2011 r. ukazał się wywiad
z Marią Czubaszek przeprowadzony przez Artura Andrusa – „Każdy
szczyt ma swój Czubaszek” a w listopadzie 2013 r. – „Boks na ptaku – czyli
każdy szczyt ma swój Czubaszek” – ciąg dalszy rozmowy, ale już z udziałem Wojciecha Karolaka. Jego felietony regularnie ukazują się w miesięczniku „Zwierciadło” i w „Gazecie Lekarskiej” W marcu 2012 r. nakładem
wytwórni Mystic Production został wydany autorski album „Myśliwiecka”, który po niespełna dziewięciu miesiącach od premiery uzyskał status Podwójnie Platynowej Płyty i był najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce w r. 2012 (wg. rankingu OLiS ). W kwietniu 2013 r. nakładem tej samej wytwórni ukazało się kolejne wydawnictwo – CD i DVD „Piłem
w Spale... I co dalej”. Jest to zapis koncertu Artura Andrusa, z udziałem

zaproszonych gości. Koncert odbył się 22.04.2012 r. w Teatrze Syrena w Warszawie. Kolejny album – „Cyniczne córy Zurychu”
– to ponowny sukces artysty. Płyta wydana również przez wytwórnię Mystic Production w marcu 2015 r. po trzech miesiącach od
premiery otrzymała status złotej płyty, a w maju 2018 r. okryła się platyną. Album „Sokratesa 18” to kolejny efekt współpracy
z wytwórnią Mystic Production,
ukazał się w kwietniu 2018 r. Artur Andrus jest również autorem bajek dla dzieci –zbiór 8 zabawnych opowiadań przeznaczonych dla dzieci, ale również dla
dorosłych pt.: „Bzdurki, czyli bajki dla dzieci i innych”, został wydany w 2012 r. przez wydawnictwo
Zielona Sowa. W 2016 r. Esteri wydało dedykowaną dzieciom książkę Munro Leaf pt.: „Czytanie jest
super”, z polskim tekstem i wierszami Artura Andrusa. W 2010
r. Artur Andrus otrzymał tytuł
„Mistrza Mowy Polskiej”. W listopadzie 2011 r. Prezydent RP uhonorował go Złotym Krzyżem Zasługi (w 2005 roku otrzymał również Srebrny Krzyż Zasługi).
W Październiku 2015 r. otrzymał
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ufff….dość czytania, zapraszamy na recital do CK105! ■ (RC)
21 stycznia, godz. 20:00, Recital
Kabaretowy Artura Andrusa.
Sala Widowiskowa CK105 w Koszalinie. Bilety: 85 zł, dostępne:
kasy CK105, www.kupbilecik.pl.
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Za nami druga odsłona Koszalińskiego Kongresu Kultury
(KKK). Równie udana, jak pierwsza (2016 rok), choć odbyła się
w innym, nieco innym klimacie.
Miała miejsce w Centrum Kultury
105 w Koszalinie i trwała dwa dni:
7-8 grudnia.
Tegorocznej edycji KKK patronowało pojęcie edukacji kulturalnej. Uczestnicy spotkań, warsztatów i wykładów zastanawiali się,
na czym polega oraz jak jest, a jak
powinna być prowadzona. O tym,
że to inwestycja w rozwój – nie tylko kulturalny – miasta nikogo nie
trzeba było przekonywać. Podobnie jak do tego, że najważniejsze
jest budowanie poczucie wspólnoty i konstruktywny dialog odbiorców i nadawców kultury.
Wśród gości specjalnych kongresu znalazł się Tomasz Raczek,
znakomity krytyk filmowy, którego kapitalny wykład w sali kina
Kryterium zainaugurował wydarzenie. Zaproszenie na Kongres
przyjęła też warszawska Fundacja
Impact, która specjalnie dla kadr
miejskich placówek kultury zor-

fot.: I. Rogowska

Wszyscy
jesteśmy
kulturą

ganizowała dwudniowe warsztaty poświęcone budowaniu publiczności
(audience development). Prezes fundacji, Agata Etmanowicz, swoim panelem rozpoczęła drugi dzień kongresu. W Koszalinie gościła też Anna
Michalak-Pawłowska, pełnomocniczka prezydenta Warszawy ds. edukacji kulturalnej. W czasie swojego wykładu przybliżyła sposoby i narzędzia
tworzenia sieci wymiany doświadczeń i zasobów kulturalnych w stolicy,
gotowych do zastosowania również w innych miastach w Polsce. Towarzyszył mu panel dyskusyjny.
Nie zabrakło też twórców i animatorów lokalnych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w edukowaniu i artystycznym wspieraniu młodzieży. Z publicznością kongresową spotkali się Zygmunt Wujek,
Waldemar Miszczor, Edward Grzegorz Funke. Przedstawiciele koszalińskich placówek kultury prezentowali przykłady realizowanych przez siebie działań edukacyjnych, tzw. dobrych praktyk. Instytucje przygotowały
też swoje tematyczne stoiska w holu CK105. Niezwykle cenne i pouczające
okazały się spotkania prezentujące konkretne działania w dziedzinie kultury, podejmowane przez podmioty pozainstytucjonalne, jak choćby Odjazdowa Sztuka Koszalińska czy Stowarzyszenie Na Przykład, Studio Filmowe JART, rapera Przemysława Majewskiego.
Drugiego dnia KKK wiceprezydent miasta, Przemysław Krzyżanowski, dyrektorzy instytucji kultury uroczyście podpisali Samorządową
Kartę Kultury, prestiżowy dokument, do którego Koszalin dołączył jako
jedno z dwudziestu miast w Polsce. Kongresowi towarzyszył koncert grupy Romantycy Lekkich Obyczajów oraz wystawa fotografii kobiet-ambasadorek Koszalina w Polsce i na świecie. ■ (AM)

▴ Zabytek Miesiąca

fot.: PM

fot.: PM

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży
w Pałacu Młodzieży

▴ Wystawa „Kochamy święta”
w Pałacu Młodzieży

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015. Od
dyktatury do demokracji. Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 2.01
Zabytek Miesiąca. Skarb arabskich monet srebrnych. Liczą-

cy 20 okazów, zespół ułamków
oraz jednej całej srebrnej monety arabskiej. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39;

— Do 18.02
Doroczna Wystawa Fotografii
Dzieci i Młodzieży. Doroczna

wystawa pracowni fotograficznej, młodzieży zafascynowanej
możliwością utrwalania ulotnej
rzeczywistości za pomocą aparatu fotograficznego. Zapraszamy na wystawę fotografii mło-

dzieży pracującej pod kierunkiem p. Moniki Kalkowskiej.
Pałac Młodzieży;

— Do 28.02
Wystawa „Kochamy święta”.

Najpiękniejsze obrazki świąteczne, malowane przez „małych” artystów pod okiem
Jolanty Lange.Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
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).
— 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, ulgo-

wy – 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: jednorazowy – 10 zł. DKF Kids: 15 zł.
Szminka Movie: 10 zł;

fot.: I. Rogowska

▴ Wiedeński bal: Paweł Kotla w Filharmonii

▴ Premiera: „Kolacja dla głupca” w BTD

1 Wtorek

5 Sobota

— 18:00
DKF: „Dlaczego jesteśmy
kreatywni?”. Kino Kryterium,

— 12:00
Kino Małego Widza: „Miśków
2-óch w Nowym Jorku”
(zestaw małego widza: popcorn i pepsi 5zł). Reż.:

ul. Zwycięstwa;

4 Piątek
— 18:30
Wiedeński bal (więcej str. 18).

Program: O. Nicolai – Uwertura „Wesołe kumoszki z Windsoru”, J. Strauss – II Polka Stadt
und Land op. 322, PizzicatoPolka op. 234, Polka Vergnugungszug (Luksusowy pociąg) op.
281, Uwertura „Baron cygańsk”,
Warschauer-Polka (Polka warszawska) op. 84, Marsz perski
op. 289, Polka Tritsch-Tratsch
op. 241, Polka Unter Donner
und Blitz (Grzmoty i błyskawice) op. 324, Nad pięknym,
modrym Dunajem op. 314,
J. Strauss – Walc Dorfschwalben aus Osterreich (Wiejskie jaskółki z Austrii) op. 164 , Polka
Feuerfest! (Fajerwerki) op. 269,
Jokey-Polka op. 278, J. Strauss
– I Marsz Radetzky'ego op. 228.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: I. Rogowska
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fot.: M. Heller
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T. Maltby, 91 min. Mianowany
na króla Arktyki, sympatyczny
Misiek powraca do Ameryki.
W Nowym Jorku, z rąk burmistrza, ma odebrać największe
z możliwych odznaczeń – Wielki Klucz do Miasta. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Wiedeński bal (więcej str. 18).

Wykonawcy: P. Kotla – dyrygent, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
Premiera: „Kolacja dla głupca”,

reż. Z. Derebecki, Duża Scena.
Pierre Brochant, wraz z przyjaciółmi z paryskich wyższych
sfer urządza raz w tygodniu
swoisty, a zarazem okrutny turniej zwany „kolacją dla głupca”
– wygrywa ten, kto przyprowadzi ze sobą największego głupca. Pierre jest przekonany o wygranej – jego „gość” to François
Pignon, wyjątkowo nierozgarnięty księgowy z ministerstwa

▴ „Kraina śpiochów” w BTD

finansów, którego pasją jest budowanie makiet z zapałek.
Niestety, tuż przed kolacją Pierre’owi wypada dysk i to jest dopiero początek jego nieszczęść.
BTD, pl. Teatralny 1;

6 Niedziela
— 12:00
„Kraina śpiochów”,

reż. W. Rogowski, Duża Scena. Czy sen, jego brak lub nadmiar, może być przyczyną
zmartwienia dworu królewskiego? Może, o ile to dwór Króla Śpiocha, którego poddani
wzorem jego wysokości sypiają długo i smacznie. Kiedy okazuje się, że nie wszyscy mogą
bez obaw wypoczywać, władca wyrusza na ekspedycję, której celem jest ratowanie spokojnego snu. „Kraina” śpiochów to
bajka dla wszystkich. Wzbudza
emocje, elektryzuje wpadającymi w ucho piosenkami, zaskakuje galerią oryginalnych postaci i kostiumów oraz przebogatą scenografią. BTD;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ DKF: „Eter” w kinie Kryterium

▴ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

▴ Spotkanie autorskie z Jasiem Kapelą w KBP

8 Wtorek

10 Czwartek

11 Piątek

— 9:00
„Kraina śpiochów”,

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

— 12:00, 19:00
„Aktorzy koszalińscy, czyli
komedia prowincjonalna”, reż.

reż. W. Rogowski, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Eter”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Noworoczna Gala Operetkowa – spektakl agencyjny, Duża

Scena. Niezapomniana muzyczna podróż przez najpiękniejsze historie miłosne operetki i musicalu. W programie
koncertu można usłyszeć znane
i lubiane arie operetkowe, musicalowe oraz tradycyjne pieśni narodowe Ukrainy. BTD,
pl. Teatralny 1;

9 Środa
— 10:00
„Kraina śpiochów”, reż. W. Ro-

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

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Żeby nie było śladów.
Sprawa Grzegorza Przemyka”
C. Łazarewicza. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

książką „Elegia dla bidoków”
J.D. Vance. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 17:00
Koncert „Rodzinne kolędowanie”. Nauczyciele i ucznio-

wie zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych mają zaszczyt
zaprosić mieszkańców Koszalina na rodzinne kolędowanie.
Wykonawcami są muzyczne
rodziny. Wstęp wolny.
Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych, ul. Fałata;
— 19:00
„Związek otwarty”, reż.

Ż. Gruszczyńska-Ogonowska,
W. Rogowski, Mała Scena.Kryzys w małżeństwie bywa niekiedy zabawny. Kryzys we włoskim małżeństwie jest po prostu komedią. Zazdrość, miłość,
przywiązanie – wszystkie te
uczucia zostaną wystawione na
ciężką próbę kiedy ON zaproponuje zmianę ich małżeństwa
w związek otwarty, a ONA –
początkowo wrogo nastawiona – odnajdzie się w tej zmianie
nad wyraz dobrze. BTD;

P. Ratajczak, Scena na zapleczu. To komedia, momentami
dość gorzka, zbiorowy portret
artystów, zmagających się z frustracją, bylejakością, obojętnością i całą machiną teatralnych
absurdów. Chałtury i życie prywatne. Ciągle nowi reżyserzy
i nowe nadzieje. To spektakl
o tym, co w tym zawodzie najważniejsze, o pasji, marzeniach
i miłości do teatru. BTD;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z Jasiem Kapelą autorem

m. in. książki pt.: „Polskie mięso. Jak zostałem weganinem
i przestałem się bać”. Wstęp
wolny. Sala edukacyjna czytelni głównej KBP, pl. Polonii 1;
— 18:30
Pod dachami Paryża (więcej
str. 18). Wykonawcy: M. Osa-

da-Sobczyński – dyrygent,
M. Węgiel – śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: Utwory M. Monnot, J. Brela, C. Aznavoura,
N. Glanzberga, J. Kosmy,
J. Veneruso. Filharmonia;

Kalendarium kulturalne

▴ KMW: „Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra”
w kinie Kryterium

▴ Monika Węgiel w Filharmonii

Impreza cykliczna skierowana do wszystkich zainteresowanych historią i „pamiątkami
z przeszłości”. Swoje zbiory prezentują kolekcjonerzy z Koszalina i pobliskich miejscowości
– są to między innymi kolekcje
numizmatyczne, birofilistyczne,
filumenistyczne, zegarki, znaczki i kartki pocztowe, odznaki,
militaria oraz pamiątki związane z Koszalinem i naszym
regionem. Zgłoszenia:
tel. 94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra” (po seansie zajęcia
Slavica Dance). Reż.: R. Lence,

A. Tsitsilin, 80 min. W świecie
rządzonym przez czary, Gerda
jest jedną z niewielu osób pozbawionych magicznych zdolności. Choć fakt ten stale komplikuje jej życie, bohaterka nie
podaje się i dzielnie pomaga rodzinie w prowadzeniu magicznego sklepiku z zaklęciami.
Niestety, pewnego dnia rodzice

• Koncert dla Mieszkańców Miasta:
Jary Oddział Zamknięty

13 Niedziela

12 Sobota
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

fot.: Mat. prom.

fot.: Arch. prywatne

fot.: Mat. prom. dystrybutora

8-9

dziewczynki oraz jej brat – Kai
zostają porwani przez Króla
Haralda. Kino Kryterium;
— 18:30
Pod dachami Paryża
(więcej str. 18). Wykonawcy:

M. Osada-Sobczyński – dyrygent, M Węgiel – śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Program: Utwory M. Monnot, J. Brela, C. Aznavoura,
N. Glanzberga, J. Kosmy,
J. Veneruso. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Przedstawienie „Hamleta”
we wsi Głucha Dolna”

– Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – spektakl
gościnny, Duża Scena
Mieszkańcy wsi Głucha Dolna decydują się na wystawienie
„Hamleta”. Nieoczekiwanie ich
codzienność zaczyna przypominać poczynania szekspirowskich bohaterów. Tajemnicze
zniknięcie pieniędzy, perypetie miłosne i machlojki lokalnego kacyka budzą śmiech i stają
się przestrogą w nieśmiertelnej
komedii Ivo Bresana. Ukazują
uniwersalny mechanizm intrygi
i władzy. BTD, pl. Teatralny 1;

— 14:00-21:00
Koncert dla Mieszkańców
Miasta: Jary Oddział
Zamknięty (więcej str. 3)

oraz występy wykonawców
związanych z koszalińskim,
amatorskim ruchem artystycznym. Zespół Jary Oddział
Zamknięty to powołana do życia na przełomie 2013/2014
roku formacja Krzysztofa
Jaryczewskiego. Jary to lider,
założyciel i wokalista występującego w początkach lat
osiemdziesiątych zespołu
Oddział Zamknięty. W latach
90-tych Wojtek Pogorzelski
i Jarek Wajk przywrócili zespół
do życia. Od tego czasu po kilku zmianach składu Oddział
Zamknięty gra do dziś (info:
www.jaryoddzialzamkniety.
com). Rynek Staromiejski;
— 18:00
„Przedstawienie „Hamleta”
we wsi Głucha Dolna”

– Teatr im. J. Osterwy
w Gorzowie Wielkopolskim
– spektakl gościnny , Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

▴ „Ania z Zielonego Wzgórza” w BTD

▴ Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego

▴ Spotkanie autorskie oraz wykład

15 Wtorek

16 Środa

17 Czwartek

— 9:00, 12:00
„Ania z Zielonego Wzgórza” –

— 9:00, 12:00
„Ania z Zielonego Wzgórza”

— 9:00, 12:00
„Ania z Zielonego Wzgórza”

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – spektakl
gościnny, Duża Scena. Na czym
polega fenomen Ani Shirley?
Z tą dziewczynką po prostu nie
można się nudzić!
BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Centrum Kultury 105
zaprasza na spotkanie
z cyklu Scena Seniora
pn.: „Chór Frontowe Drogi
i jego Goście”. W wieczorze

kolędowym wystąpią chóry:
„Potik” i „Frontowe Drogi”.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Oni”. Reż.: P. Sorren-

tino, 151 min. Oni są u władzy. Oni są cyniczni, niemoralni i zachłanni. Oni chcą
uwielbienia. Oni to Silvio Berlusconi, jego świta i orbitujący wokół nich karierowicze, gotowi zrobić wszystko dla pieniędzy i politycznej chwały. Oni
chcą uwieść tłumy. W świecie,
gdzie najcenniejszą walutą jest
młodość i seks, oni nie mają sobie równych. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Klubu Książkiw KBP

– Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – spektakl gościnny, Duża Scena. Na
czym polega fenomen Ani Shirley? Z tą dziewczynką po prostu
nie można się nudzić! Na Zielone Wzgórze trafiła przez pomyłkę, z czasem jednak ta pomyłka okazała się zrządzeniem
losu, które pozwoliło osieroconej dziewczynce po raz pierwszy w życiu doświadczyć bezpieczeństwa, ciepła domowego
ogniska i poznać smak prawdziwej przyjaźni. BTD,
pl. Teatralny 1;

Andrzeja Sochaja w KBP

Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką „Indeks
szczęścia Juniper Lemon” Julie
Israel. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska 12;
— 17:00
Spotkanie autorskie oraz
wykład Andrzeja Sochaja,

autora książki pt.: „Zagłada
Romów i Sinti w czasie II wojny
światowej. Wstęp wolny.
Sala edukacyjna czytelni
głównej KBP, pl. Polonii 1;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

— 17:30
Karaoke dla seniorów.

— 16:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

— 18:00
Inauguracja Roku Jubileuszowego Teatru Propozycji
„Dialog”. Wstęp wolny.

książką „Siła” Naomi Alderman. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa 4-6;

– dyskusja nad książką
„Fajna Ferajna” Moniki
Kowaleczko-Szumowskiej.
Wstęp wolny! KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

TP „Dialog”, ul. Grodzka 3;
— 19:00
„Związek otwarty”,

reż. Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech
Rogowski, Mała Scena. BTD;

Kalendarium kulturalne

▴ Arcymistrz saksofonu w Filharmonii

▴ Noworoczne Popisy Gitarzystów

18 Piątek

19 Sobota

— 18:30
Arcymistrz saksofonu (więcej str. 18). Wykonawcy: Sławo-

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

mir Chrzanowski – dyrygent,
Henryk Miśkiewicz – saksofon,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: Jan Ptaszyn
Wróblewski „Altissimonica”,
Georg Gershwin suita z musicalu „Porgy and Bess”, Leroy Anderson „Suita irlandzka”,
Aaron Copland Hoe-down
z baletu „Rodeo”. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Zdzisław Derebecki,
Duża Scena. Bałtycki Teatr
Dramatyczny, pl. Teatralny 1;

— 19:00
Rewia orientalna. Do tańca

zagra DJ. Bilety: 35 zł/45 zł,
kolacja – 60 zł. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

w Pałacu Młodzieży

Cykliczne sobotnie spotkanie
nie tylko dzieci ale i opiekunów,
którzy chcą skorzystać z zajęć
ruchowych przy muzyce, prowadzonych przez p. Alicję Sienko. Zapisy od 7.01 w sekretariacie PM: tel. 94 348 05 00. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 11:00
Noworoczne Popisy Gitarzystów. Zapraszamy fanów mu-

zyki gitarowej i gitar, na kolejny
koncert wychowanków p. Zbigniewa Dubielli. Młodzi artyści
zagrają solo i w zespołach,
całość zakończy Wielka Orkiestra Gitarowa. Koncert w sali
113 PM. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 12:00
W Samo Południe. Opowieści
znad Parsęty – z dziejów Karlina i Białogardu. W styczniu

naszym gościem będzie Łukasz
Gładysiak, poznaniak z urodzenia, koszalinianin z wyboru. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt i członek rady Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
dziennikarz „Głosu

fot.: Muzeum

fot.: Mat. prom.

fot.: J. Wierzbicki

10-11

▴ W Samo Południe w Muzeum

Koszalińskiego”, twórca i właściciel Studio Historycznego
Huzar. Książka pt.: „Opowieści
znad Parsęty. Białogard i Karlino poprzez wieki” to próba
zwrócenia uwagi na interesujące i wciąż mało znane losy tych
dwóch miast, nie tylko adresowana do pasjonatów lokalnej
przeszłości. Wśród wybranych
przez autora epizodów znajdziemy m.in. opowieści o rycerzach-rozbójnikach, przemarszach armii różnych państw
w epoce nowożytnej, ambitnych planach urbanistycznych.
Wstęp wolny. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Sekretny świat kotów” (zajęcia
plastyczne). Życie młodego

kota Oskara to istna sielanka.
Ale wkrótce odkryje, że nie do
końca ma rację! Oskar to niespokojny duch, który od dziecka marzy o wielkiej przygodzie.
Gdy usłyszy opowieść o mitycznej kociej krainie – Miaukocji, postanowi wbrew rodzicielskim zakazom wyruszyć w drogę. Wielki świat okazuje się
bardziej skomplikowany i nie-

▴ „Nerwica Natręctw” w BTD

• DKF Kids: „Mała czarownica” w kinie Kryterium

fot.: H. Karapuda

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Recital Kabaretowy Artura Andrusa w CK105

20 Niedziela
bezpieczny niż mały kotek sobie
wyobrażał. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 17:00 i 19:00
„Nerwica Natręctw”. Gdy

w poczekalni u genialnego psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów zawsze jest ciekawie.
Gdy są to osoby cierpiące na takie fobie jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba Tourette'a), przeliczanie wszystkiego (arytmomania), strach
przed bakteriami (nozofobia),
powtarzanie każdego zdania
(palilalia), niemożność stanięcia na linii, czy tytułowa nerwica natręctw, to robi się bardzo
zabawnie. A gdy z powodu niekończącej się absencji lekarza
pacjenci zaczynają się leczyć
sami, zaczyna się prawdziwa
jazda! Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na www.kupbilecik.pl. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:30
Arcymistrz saksofonu
(więcej str. 18). Wykonawcy:

Sławomir Chrzanowski – dyrygent, Henryk Miśkiewicz – saksofon, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 12:00
DKF Kids: „Mała czarownica”
(po seansie akcja
pn. „Dziecięca giełda”).

Reż.: Mike Schaerer, 103 min.
Mała czarownica zostaje przyłapana na podglądaniu tańczących wiedźm. Za karę przez
rok musi się nauczyć wszystkich
zaklęć z Wielkiej Księgi. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Mayday”, reż. Zdzisław Dere-

becki, Duża Scena. Ta najczęściej grana w teatrach całego
świata klasyczna angielska
farsa. BTD, pl. Teatralny 1;

21 Poniedziałek
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt.: „Upojnej zimy fascynacje”. Zaprasza Krajowe Brac-

two Literackie SPK w Koszalinie. W programie: wiersze
członków KBL w oprawie muzycznej, słodki poczęstunek,
możliwość zakupu tomiku z dedykacją. Program poprowadzi
Krystyna Pilecka. Wstęp wolny. Klub KSM „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

— 20:00
Recital Kabaretowy Artura
Andrusa (więcej str. 4).

Bilety: 85 zł, dostępne: kasy
CK105, www.kupbilecik.pl.
Sala widowiskowa CK105
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa;

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

reż. Piotr Krótki, Scena na zapleczu. Przyrządzona na bazie
twórczości geniusza ze Stratfordu, podana w lekkiej i żartobliwej formie potrawa, doprawiona mieszanką wielorakich teatralnych konwencji,
ze szczyptą czarnego humoru.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 16:30
Koncert karnawałowy z okazji
Dnia Babci i Dziadkal. Zapra-

szają: Rada Osiedla „Śródmieście” w Koszalinie wraz z Zespołem Słowno-Muzycznym.
Wystąpią: Zespół Słowno-Muzyczny, Zespół Śpiewaczy
„Stokrotki” i Zespół Śpiewaczy
„Wesołe Nutki”. Wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;

▴ „Dzieła wszystkie Szekspira... w nieco
skróconej wersji” w BTD

—18:00
DKF: „Płomienie”. Reż.: Chang-

-dong Lee, gat.: Thriller, 2018,
148 min. Marzący o karierze
pisarza Jong-so, został zmuszony do powrotu na rodzinną
wieś. Chłopak przeżywa właśnie zauroczenie Haemi, która twierdzi, że zna go ze szkoły. Pod jej nieobecność Jong-soo
opiekuje się kotem, którego nigdy nie udaje mu się zobaczyć,
choć znika zostawiane dla niego jedzenie. Z dalekiej podróży
Haemi przywozi Bena, zamożnego, pewnego siebie światowca, i to z nim spędza teraz czas.
Zrozpaczony Jong-soo krąży wokół szczęśliwej pary – aż
do dnia, w którym dziewczyna
znika. Z dnia na dzień chłopak
nabiera coraz większej pewności, że to Ben jest za to odpowiedzialny. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

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

reż. P. Krótki, Scena na zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;

▴ Szminka Movie: „Teraz albo nigdy”
w kinie Kryterium

fot.: Arch. prywatne

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: I. Rogowska

12-13

▴ Tomasz Szymczewski w Filharmonii

24 Czwartek
— 9:00
„O Ignasiu, który nie lubił
szkoły” – Teatr Akademia

Wyobraźni – spektakl gościnny,
Scena na zapleczu. Jedne dzieci lubią szkołę, inne wprost jej
nie cierpią. Tytułowy bohater
postanawia uciec ze szkoły wyruszając w pełną przygód wędrówkę, która zaprowadzi go
wprost do… szkolnej biblioteki.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Otwarte Warsztaty Aktorsko-Reżyserskie prowadzone
przez Andrzeja Chichłowskiego, aktora, reżysera i scenarzy-

stę. Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się (telefoniczne lub osobiste) w biurze
teatru. Teatr Propozycji
„Dialog”, ul. Grodzka 3;
— 18:00
Szkolny Konkurs Młodych
Talentów. W ramach obcho-

dów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości w ZPSM
im. G.Bacewicz w Koszalinie
odbędzie się II Szkolny Konkurs Młodych Talentów. Serdecznie zapraszamy na koncert
laureatów, który odbędzie się
24 stycznia w szkolnej sali kon-

certowej. Wstęp wolny. Zespół
Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Fałata;

— 18:00
Szminka Movie: „Teraz albo nigdy”. Reż.: Peter Segal, 105 min.

Maya jest świetna w swojej
pracy, lecz choć od lat zabiega
o awans, zawsze jej wymarzone
stanowisko dostaje jakiś łysiejący facio z brzuchem. Powód?
Dziewczyna ma łeb jak sklep,
ale brak jej odpowiedniego wykształcenia. Kino Kryterium;

25 Piątek
— 17:00
Otwarte Warsztaty
Aktorsko-Reżyserskie
prowadzone przez Andrzeja
Chichłowskiego. Teatr Propo-

zycji „Dialog”, ul. Grodzka 3;

— 18:30
Koncert kameralny z cyklu
Piątkowe Wieczory Kameralne. Wykonawcy: A. Vogelsinger

– skrzypce, K. Trepiak – wiolonczela, T. Szymczewski
– fortepian. Program:
A. Vivaldi – 4 pory roku.
Bilety: 10/15 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

fot.: Mat. prom.

fot.: PM

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ KMW: „Hotel Transylwania 3” w kinie Kryterium

▴ Bezpieczne Ferie w Pałacu Młodzieży

▴ „Królewski list” w BTD

26 Sobota

28 Poniedziałek

29 Wtorek

— 12:00
Kino Małego Widza: „Hotel Transylwania 3” (popcorn
za 2 zł). Reż.: G. Tartakovsky,

— Bezpieczne Ferie
w Pałacu Młodzieży

— 18:00
DKF: „Dom, który zbudował
Jack”. Kino Kryterium;

97 min. Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne
wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem.
W końcu od codziennej pracy
w Hotelu Transylwania trzeba
kiedyś odpocząć. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Zdzisław Derebecki, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:30
„Związek otwarty”, reż. Ża-

netta Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech Rogowski, Mała
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

27 Niedziela
— 19:00
„Kolacja dla głupca”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

Jak zwykle w zimie umilamy czas nie tylko naszym wychowankom (zajęcia w dniach
28.01-8.02.2019 r.). Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży od 15.01 w godz. 10:00-13:00
oraz 15:00-17:30. Liczba miejsc
ograniczona. Wymagane jest
złożenie pisemnej deklaracji
przez rodzica/opiekuna (deklaracja dostępna na www.pm.koszalin.pl od 14.01). Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
Ferie w kinie Kryterium
28.01-1.02.2019 r.
— 10:00
„Moja żyrafa”. Reż.: Barbara

Bredero, 74 min. Rafał urodził
się tego samego dnia, co jego
najlepsza przyjaciółka Rafa, żyrafa. Ponieważ jego dziadek jest
opiekunem w zoo, Rafała często
można spotkać w pobliżu Rafy.
Bilety: 1/7 zł. Kino Kryterium;

30-31
Środa-Czwartek
— 9:00, 11:00
„Królewski list”. Trolek

wychował się w małej, zapomnianej przez świat wiosce.
Jednak choć chłopak jest bardzo
ubogi, uśmiech nie znika z jego
twarzy, a szczęścia mógłby mu
pozazdrościć każdy bogacz.
Szczęściu trzeba jednak wychodzić naprzeciw, dlatego Trolek
nie bał się sięgać po własne marzenia. A skoro był pewien, że
kiedyś poślubi królewską córkę, wyruszył w daleką i niebezpieczną drogę do zamku.
Nie znalazłby przecież księżniczki w swojej rodzinnej wsi!
BTD, pl. Teatralny 1;

* 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 11. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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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

Ferie zimowe
w CK105
KINO KRYTERIUM
28 stycznia-1 lutego

fot.: Mat. dystrybutora

Godz. 10:00

„Moja żyrafa”
Reż.: Barbara Bredero;
Obsada: Liam de Vries,
Martijn Fischer, Dolores
Leeuwin; gat.: Familijny;
Belgia/ Holandia/ Niemcy
2017; 74 min.
Rafał urodził się tego samego dnia, co jego najlepsza przyjaciółka Rafa, żyrafa. Ponieważ jego dziadek jest opiekunem
w zoo, Rafała często można spotkać w pobliżu Rafy. Są nierozłączni i dzielą się wszystkim, aż Rafał po raz pierwszy
idzie do szkoły i dowiaduje się, że żyrafy do szkoły chodzić
nie mogą.

fot.: Mat. dystrybutora

4-8 lutego

Godz. 10:00
„O czym szumi las”
Reż.: Rasmus A. Sivertsen;
Gat.: Animacja/ Familijny/
Musical; Norwegia 2016;
75 min.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
28 stycznia-1 lutego

Zajęcia z tworzenia biżuterii (dzieci od 7 lat)
Godz. 10:00-12:00
Zajęcia wokalne (dzieci od 7 lat)
Godz. 12:00-14:00
Zajęcia taneczne (dzieci od 6 lat)
Godz. 14:00-16:00

4-8 lutego

Zajęcia plastyczne – tworzenie kukiełek
(dzieci od 6 lat)
Godz. 10:00-12:00
Zajęcia instrumentalne – korpus perkusyjny
(dzieci od 10 lat)
Godz. 12:00-14:00
Zajęcia taneczne (dzieci od 6 lat)
Godz. 14:00-16:00

Las Huckybucky to przyjemne miejsce do życia dla wszystkich zwierząt. Wśród nich jest całkiem spora grupa myszy,
którym wtórują Mikołaj Myszowspinacz i Morten Myszodrewniak. W lesie obowiązuje jednak brutalne prawo natury
i mniejsze zwierzęta muszą chronić się przed znacznie większymi drapieżnikami. Szczególnie niebezpieczny jest lis Marvin, który uwielbia polować na – zdawałoby się – bezbronne myszki.

Odpłatność za uczestnictwo
w poszczególnych zajęciach 50 zł za pięć dni.
Odpłatność można uiścić na konto:
94 1020 2791 0000 7502 0068 9687
z dopiskiem: „Ferie zimowe” oraz rodzaj zajęć,
lub w kasie CK105 (I piętro) w godz. 8:00-16:00.

Bilety: 1 zł – dla dzieci z Koszalina, 7 zł – dla pozostałych.

Zapisy na zajęcia pod nr tel. 94 347 57 30/32.
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fot.: pixabay.com

Warsztaty
filmowe
W pierwszym tygodniu ferii Centrum
Kultury 105 w Koszalinie zaprasza chętnych
licealistów, zainteresowanych tworzeniem filmów dokumentalnych na specjalne warsztaty, podczas których zdobędą wiedzę m.in.
na temat dokumentacji, pisania scenariusza,
narracyjnego i wizualnego stylu filmu. Przed
warsztatami uczestnicy wezmą udział w spotkaniu z producentami, z którymi wypracują kierunek, w którym podąży realizowany przez nich dokument. Można założyć, że
będą to tematy związane z funkcjonowaniem
nowych technologii czy mediów społecznościowych.
Same warsztaty to sześciodniowy program edukacyjny, którego zadaniem jest poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu filmoznawstwa.
Będzie to okazja do pogłębionego obserwowania rzeczywistości, a praca z kamerą
pretekstem do spotkania z drugim człowiekiem.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów
szkół średnich w każdym stopniu zaawansowania filmowego, a nawet jego braku, wystarczy ciekawość i potrzeba opowieści. W trakcie uczestnicy będą pracować nad kolejnymi
etapami filmu: rozwijać pomysł, tworzyć scenariusz, dokumentacje, przejdą przez okres
zdjęciowy, montaż, postprodukcję. Finalnym

celem warsztatów jest stworzenie filmu dokumentalnego, którego twórcami będą uczestnicy, a który będzie prezentowany na różnych imprezach filmowych
dotyczących twórczości najmłodszych filmowców,
a także festiwalach filmowych.
Wykłady z zakresu tych zagadnień – poparte wyświetlanymi w ich trakcie fragmentami filmów – poprowadzi Maciej Sterło Orlicki – rocznik 1972. Absolwent politologii Wyższej Szkoły Dziennikarstwa
w Warszawie (2001). Ukończył kurs fabularny w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy; kształcił się również w Wyższym Studium Realizacji Telewizyjnej PWSFTiTV w Łodzi (2004). Autor
scenariuszy filmów fabularnych i sztuk teatralnych,
m.in.: Zakręt hipopotama, Wrzód, Bracia. Współautor nagrodzonego w polskiej edycji konkursu Hartley-Merrill scenariusza Zandka wycierać buty.
Gościem warsztatów będzie także Adam Palenta
– rocznik 1976, operator filmowy, reżyser filmów dokumentalnych, fotograf. Ukończył studia na wydziale
operatorskim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Studiował również w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii
Andrzeja Wajdy. Jest autorem zdjęć do filmów w reżyserii Kuby Czekaja, m.in. wielokrotnie nagrodzonych
„Baby Bump” i „Królewicz Olch”. Za ten ostatni film
otrzymał nagrodę za zdjęcia na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Warsztaty zostaną sfinansowane przez CK105 i Pełnomocnika
Prezydenta d.s. Uzależnień. ■ (KG)
Zgłoszenia należy wysłać na adres: tomasz.badowski@ck105.koszalin.pl

fot.: pixabay.com

28 stycznia-2 lutego. Warsztaty z realizacji filmu dokumentalnego. Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
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Rok Stanisława
Moniuszki

fot.: Mat. prom. Filharmonii

Wraz z początkiem Nowego Roku warto zwrócić uwagę na ważny fakt w życiu kulturalnym naszej wspólnoty narodowej. Rok 2019 został ogłoszony rokiem Stanisława Moniuszki, kompozytora, wielkiego patrioty w czasach, gdy państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy,
a w końcu także patrona Filharmonii Koszalińskiej. Dlatego jako „podopieczni” Moniuszki zamierzamy aktywnie włączyć się w te urodzinowe obchody. 7 stycznia, na noworocznym spotkaniu Prezydenta Koszalina, wystąpi jeden z najwspanialszych polskich tenorów i wykonawców
partii moniuszkowskich – Paweł Skałuba. W maju zaprosimy wszystkich
do uczestniczenia w wykonaniu 4 Litanii ostrobramskich i operomontażu
„Halki” z udziałem znakomitych śpiewaków. Na rozpoczęciu 53. Międzynarodowego Festiwalu Organowego zostanie wykonana Msza Es – dur.
Także na wielu koncertach w regionie orkiestra symfoniczna FK będzie
przybliżać dzieła „twórcy polskiej opery narodowej”.

Karnawał

fot.: Mat. prom. Filharmonii

Choć do uczestniczenia w filharmonicznych koncertach karnawałowych nie trzeba specjalnie zachęcać, to jednak my zachęcimy, tak aby nikt nie przeoczył czterech pięknych wieczorów koncertowych.
Jak zawsze FK rozpocznie rok muzyką z cesarskiego
Wiednia (4,5.1.19). Będą nieprzemijające walce, polki,
marsze, galopy. Spotkanie (11,12.1.19) z aktorką Moniką Węgiel, która zabierze słuchaczy „pod dachy Paryża” na wysłuchanie największych przebojów piosenki francuskiej zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.
Cieszymy się, że na estradzie naszej zagości (18,19.1.19)

dawno nie widziany i słuchany Henryk Miśkiewicz,
wielki saksofonista polski, arcymistrz tego instrumentu, któremu towarzyszyć będzie jako kompozytor Jan Ptaszyn Wróblewski. A na zakończenie karnawału (1,2.2.19) wielka gala operowo-operetkowa
z największymi przebojami gatunki i w znakomitych
kreacjach śpiewaczych.
Materiał przygotowany
przez Filharmonię Koszalińską

fot.: Mat. prom.
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Wpisz kulturę
do grafiku!
W październiku minął rok od uruchomienia Koszalińskiego Grafika Kultury (KGK), miejskiego portalu informującego o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w danym dniu, tygodniu, miesiącu.
Z KGK można korzystać za pomocą komputera, ale jest też dostosowany graficznie do każdego urządzenia mobilnego – smartfona czy
tabletu.

20-21

Powołanie serwisu do życia powierzono Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Opracowaniem graficznym KGK zajęła
się Pracownia Dobry Sztos, od strony programistycznej stronę skonstruował Aleksander Trembowiecki, pracownik działu komputeryzacji KBP. Priorytetem było takie opracowanie
serwisu, by był maksymalnie prosty w obsłudze dla zamieszczających informacje oraz użytkowników w różnym wieku
i różnym „zaawansowaniu” technologicznym.
Wyszukiwanie informacji na KGK jest możliwe na kilka sposobów: poprzez kalendaria (dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne), organizatorów imprez, dziedziny sztuki
i kultury oraz kryteria dodatkowe jak „wstęp wolny” czy „dla
dzieci”. Osobna zakładka została stworzona dla wystaw stałych i okresowych oraz repertuaru kin (portal odsyła do stron
Multikina i Kryterium). Informacje można wprowadzać
z dwuletnim wyprzedzeniem, co ma zapobiec sytuacjom, kiedy w jednym czasie realizowane są konkurencyjne wydarzenia (animatorzy mogą sprawdzić kalendarium).
Od początku założeniem serwisu było to, by organizatorzy imprez sami zasilali portal w treści, a więc w zasadzie go
współtworzyli. Każdy, kto regularnie chce zamieszczać na
KGK posty, otrzymuje unikalny login i hasło i samodzielnie
tworzy informacje, które pojawiają się na stronie zazwyczaj
w ciągu kilku godzin, a bezwzględnie w ciągu doby. Można do
nich dołączyć grafiki i zdjęcia.
Zasady korzystania i dostępu do KGK określa szczegółowo regulamin. Najważniejsze, by posty dotyczyły wydarzeń
kulturalnych organizowanych na terenie Koszalina. Znajdziemy tu zapowiedzi spektakli, koncertów, wystaw, festiwali, projekcji filmów, happeningów, imprez plenerowych, miejskich, o charakterze historycznym, spotkań czy warsztatów,
a także wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i multimediów.
Warto podkreślić, że choć projekt stworzony został z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Koszalinie, nie jest on przeznaczony tylko dla instytucji miejskich. Informację może zamieścić każdy, kto organizuje wydarzenie w Koszalinie, organizatorzy zewnętrzni (na przykład agencje eventowe) i osoby
prywatne.
Zaglądajcie na grafikkultury.pl
Materiał przygotowany
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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Zima, czyli gorąco!
Czy zima w mieście może być gorąca? Tak, a nawet upalna! Z koszalińskim Pałacem Młodzieży najchłodniejsze lody Arktyki by stopniały, na Islandii zakwitłyby cytrusowe drzewka, a kanadyjski Eskimos
zamieniłby igloo na hamak, śniąc w nim podczas gorącego, sierpniowego wieczoru. Ale... bynajmniej, nie
będzie leniwie. Styczeń i luty to miesiące, w których
pałacowe sekcje przyspieszają na ostatniej prostej do
ferii. Same zaś ferie to dwa tygodnie świetnej, niezapomnianej zabawy. Bo dla nas zima to gorąca pasja!
Już dziś zapraszamy zatem do spędzenia z nami
ferii, podczas których... oj, będzie się działo. Dzieci i młodzież przez dwa tygodnie będą odwiedzać
wszystkie pałacowe pracownie, w których wspólnie
z najlepszymi w mieście instruktorami przeżyją niezwykłą feryjną przygodę pod hasłem... hm... nie zdradzimy, przyjdźcie, a przekonacie się sami!

Zanim jednak ferie zapukają do szkolnych drzwi,
już z początkiem stycznia ruszy u nas – i to z głośnym
przytupem – nowa taneczna forma. Szykujemy dla
koszalińskich miłośników tańca reaktywację grup
Impresja oraz dla najmłodszych Impresja Mini. Zapisy do grup już trwają, zapraszamy!
Poza tym otwieramy również zupełnie nową formę o nazwie Pracownia Marzeń, gdzie – a jakże – będziemy realizować marzenia. W jaki sposób? Każdy
będzie mógł przygotować w nowej pracowni własnego, zupełnie wyjątkowego pluszaka, uszyć kolorową
torbę, zaprojektować jedyny w swoim rodzaju prezent
czy ozdobę. Będziemy tam także malować i rysować,
ale – uwaga – na różnych, niecodziennie do tego używanych materiałach. Zapisy do grupy Pracowni Marzeń trwają!
Styczeń i luty zapowiadają się zatem gorąco... i jest
to prognoza długoterminowa, sprawdzona już przez
ponad sześćdziesiąt lat tradycji. Nie trzeba więc wyjeżdżać w dalekie kraje, nie trzeba marzyć o cytrusach
na Islandii, wystarczy nas odwiedzić, bo w Pałacu
Młodzieży nie można się nudzić. To właśnie tu gwarantujemy nie tylko dobrą zabawę i rozwijanie zainteresowań, ale również przyjaźnie na długie lata, poszerzanie horyzontów i pogłębianie pasji.
Spotkajmy się zimą, będzie gorąco!

fot.: Mat. prom. PM

Materiał przygotowany
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna kobiet
— 5.01
Ruch Chorzów
– Energa AZS Koszalin;
— 12.01
Energa AZS Koszalin
– UKS PCM Kościerzyna,

bilety: 5/10 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 19.01
Korona Handball Kielce
– Energa AZS Koszalin;
— 26.01
Piotrcovia Piotrków Tryb.
– Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 26.01
KPR Gwardia Koszalin
– Nielba Wągrowiec,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

AZS Koszalin
— koszykówka
— 2.01
King Wilki Morskie
Szczecin – AZS Koszalin;
— 7.01
AZS Koszalin
– MKS Dąbrowa Górnicza,

bilety: normalne: 15/20/30 zł
i ulgowe: 10/15/20 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 10.01
Polski Cukier Toruń
– AZS Koszalin;
— 12.01
Trefl Sopot
– AZS Koszalin;
— 17.01
AZS Koszalin
–Stelmet Zielona Góra,

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

Imprezy biegowe
— 6.01, godz. 12:00
Bieg Trzech Króli.

Rejestracja do: 6.01.
Dystans: 5 km.
Miejscowość: Koszalin,
Osiedle Jamno-Łabusz;

— 9.01, godz. 19:00
Zimowe Mile Górskie
– 1/5. Rejestracja do: 7.01.

Dystans: 1609 m.
Miejscowość: Koszalin;

— 23.01, godz. 19:00
Zimowe Mile Górskie
– 2/5. Rejestracja do: 21.01.

Dystans: 1609 m.
Miejscowość: Koszalin;
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Lek na zimowe
chłody
Poprawia urodę, oczyszcza, polepsza nasze samopoczucie, hartuje organizm, poprawia krążenie
– korzystanie z sauny ma wiele zalet. Od kilku lat
również koszalinianie masowo korzystają z jej uroków, a popularność rytuałów saunowych stale rośnie. Jak często i jak długo należy korzystać z sauny,
by polepszyć kondycję organizmu?
Skandynawowie saunują i żyją najdłużej w Europie. To nie przypadek. To jeden z powodów, dla
którego warto korzystać z sauny. Okazało się, że Finowie, którzy do sauny zaglądali od czterech do
siedmiu razy w tygodniu, umierali na serce o połowę rzadziej od tych, którzy do sauny nie chodzili w ogóle. Jakie zatem są korzyści wynikające z odwiedzania sauny, które powoli ale konsekwentnie
zyskuje popularność także w Koszalinie?

Jedną z najważniejszych korzyści saunowania –
zwłaszcza w świecie, w którym toksyny są wszędzie
– od jedzenia, przed wodę, po powietrze, jest to, że
niezwykle skutecznie odtruwa organizm. Pocenie
w ogóle jest skuteczną metodą detoksykacji. W saunie tętno przyspiesza o 30 proc., a regularne saunowanie powiązano z generalną poprawą wydolności układu krążenia. Obok tętna przyspiesza też
– o około 20 proc. – metabolizm. Efekt 20 minut siedzenia w saunowej temperaturze to nawet 500 spalonych kalorii.
Obfite pocenie oraz poprawa ukrwienia skóry
powoduje, że łatwiej pozbywamy się martwych komórek naskórka i tworzymy nowe. Efekt to młodszy wygląd. Ponadto ludzie, którzy regularnie odwiedzają saunę, cieszą się też lepszą odpornością.
Niektórzy mówią, że chodzi o hartowanie, inni, że
wzrasta poziom białych krwinek i system immunologiczny działa sprawniej.
Jednak najpopularniejszym powodem korzystania z tego skandynawskiego wynalazku jest relaks. Badania pokazują, że saunowanie poprawia
nastrój oraz samopoczucie. I to na tyle, że pojawiają się i tacy badacze, którzy sugerują, by stosować ją
jako pomoc w leczeniu lekkiej depresji. Czy działa
aż tak dobrze? Trudno powiedzieć, ale wiadomym
jest, że jest rzeczywiście diabelsko relaksująca.
Gdybyśmy mieli polecić wszystkie miejsca,
gdzie w Koszalinie i okolicach można korzystać
z saunowych uroków – lista byłaby bardzo długa.
Ograniczmy się zatem do największego w mieście
saunarium. Sauny w Parku Wodnym Koszalin czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 16:0022:00, a w sobotę i niedzielę od 12:00 do 22:00. ■ (RB)
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Top Toys to dzisiaj solidna marka, kojarząca się z profesjonalnym tańcem, nie tylko w Koszalinie. Za sukcesem Szkoły Tańca i Fitnessu stoją jej założyciele Anna (choreograf)
i Marcin Dubrownik (fitness gimnastyczny i akrobatyka), który jest kolejną prezentowaną przez nas osobą nagrodzoną nagrodą Prezydenta Koszalina. Ostatnio otrzymał także Medal
za zasługi dla Koszalina. Jak to często bywa, początki były skromne i nie
wskazywały na to, że narodziła nam
się w mieście prawdziwa wylęgarnia talentów. Wszystko zaczęło się 22
lata temu od chęci pomagania trudnej
młodzieży ulicy. Anna i Marcin chcieli im zaproponować coś atrakcyjnego.
Przez pierwsze lata prowadzili zajęcia
w sali gimnastycznej jednej z koszalińskich szkół, potem dzięki wsparciu ówczesnego prezydenta miasta, Henryka Sobolewskiego, zaczęli funkcjonować na koszalińskich scenach. Wtedy
zaczęły się wyjazdy na zawody, praca
od rana do nocy. Jeśli dzisiaj patrzymy
na sukcesy Top Toysów, to musimy pamiętać, że to wynik ciężkiej pracy trenerów i samej młodzieży. Nie brakuje
głosów, że na prowincji nic się nie da
zrobić, a przecież młodzi koszalinia-
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Tata Top Toysów

nie na wielu zawodach, także międzynarodowych wygrywają z reprezentacjami większych miast. Tancerze z Koszalina występowali
w teledyskach niemal wszystkich najważniejszych polskich artystów,
także z Limahlem, Modern Talking czy Eiffel65. – Ale nie zawsze jest
nam łatwo, mówi Marcin – w tej branży niestety dominują różne układy, stojące w sprzeczności z tym czego oczekujemy. Nie lubi się nas za
to, że dla nas ważna jest uczciwość. Naprawdę czasem trudno wytłumaczyć naszej 12-latce, że wygrała inna dziewczynka, choć wszyscy widzimy, że prezentuje niższy poziom umiejętności. Oprócz sukcesów dających napęd do dalszych wysiłków, staramy się przekazywać naszym
podopiecznym inne wartości. Szacunek i miłość do zwierząt. Zbieramy
karmę dla mieszkańców schroniska, uczulamy na widok zwierząt, biegających samotnie po ulicy, uczymy ich wrażliwości. Kiedyś nie wytrzymałem i zbiłem szybę w samochodzie, w którym siedział pies w okropnym upale, a nikt nie reagował. Jest dla nas ważne, żeby stosować się
do reguł, od początku znanych i młodzieży i ich rodzicom. Dzięki temu
mówi się o nas, że jesteśmy rodziną. A w rodzinie, także i u nas, trzeba
czasem porozmawiać i pewne rzeczy sobie wyjaśnić. Przy okazji bywa
nierzadko, że nasi wychowankowie spędzają z nami więcej czasu niż
z własnymi rodzicami. Dużą satysfakcją jest to, że możemy im dać coś
ważnego, szczególnie tym z trudnych rodzin. I właśnie oni często okazują się bardzo utalentowani.
Do dzisiaj mury szkoły, jak szacuje Marcin, opuściło kilkanaście
tysięcy osób, z których ok. 40% nadal ma coś wspólnego z tańcem lub
fitnessem, spora część z nich poza Polską. Na koniec prosi żeby koniecznie napisać, że nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie żona
Anna. ■ (KG)
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