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11.12 Kabaret Moralnego Niepokoju, CK105
12.12 „Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”, CK105
16-21.12 Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek Staromiejski
31.12 Noc Sylwestrowa, Rynek Staromiejski
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Serdeczne życzenia
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2016!

Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

składa Redakcja
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Listy do Mikołaja

Koszalińskie
dzieci też
piszą listy
do Mikołaja....
Kochany Święty Mikołaju,

Drogi Święty Mikołaju,
Tu Maja. Wiem, że mieszkasz daleko - gdzieś w śniegu. I że
masz pomocników, którzy produkują te wszystkie zabawki, które rozdajesz po świecie. Wiem
też, że w Święta Bożego Narodzenia przyjedziesz dać trochę szczęścia dzieciom. Ja chciałabym dostać od Ciebie domek dla lalek,
żeby miały gdzie spać. Dla mojego kota poproszę trochę karmy. No i pamiętaj o nowej szmince dla mamy, bo ona lubi różowe.
Pozdrów swoją żonę.
Mam nadzieję, że zjesz ciasteczka, które dla ciebie upiekę z mamą, jak do mnie przyjedziesz.

Piszą do Ciebie Kuba i Olek,
lat 9 i 3, co mają marzenia chłopięce i sny. Choć jeden i drugi
czasem rozrabia, to wiedzą, że
w świętach tkwi cała magia.
Dlatego też nasz drogi Mikołaju Święty, gdy już uzbierasz
wszystkie prezenty, odwiedź nas
prosimy w naszym domu, my
o Twej wizycie nie powiemy nikomu.
Ucieszy nas każdy drobiazg
i gest, starszak marzy o Nerfie
- jest the best, u Przedszkolaka
zaś na topie jest Psi Patrol - choć
straszny mu najmniejszy pies.
Widzisz więc nasz Kochany Święty, niewyszukane te nasze
prezenty Z góry dziękujemy Ci
bardzo za nie. W zamian oferujemy ciacha i mleko na śniadanie.
Zawsze Tobie oddani najwierniejsi fani, Kuba i Olek Ignaczak

- Synku, co chciałbyś dostać od
Mikołaja?
- Dinozaura.
- Przecież już masz dinozaury.
- Ale mamo, chcę takiego prawdziwego, dużego.
- A gdzie on będzie spał?
- W naszej sypialni
- Synku, a chciałbyś aby Mikołaj
przyniósł prezenty dla wszystkich dzieci?
- Tak mamo, kocham wszystkie
dzieci.
Myślę, że mój syn chciałby tak naprawdę, aby Mikołaj
sprawił, by Tata tak ciężko i długo nie pracował; abym ja miała
więcej czasu dla Niego. Chciałby, aby nikomu nie działo się
nic złego, bo Igorek jest bardzo
wrażliwy na czyjąś krzywdę.
Czy coś więcej jest potrzebne od
Mikolaja? Ma miłość, zdrowie,
szczęście i wspaniałych przyjaciół w przedszkolu i poza nim.
Serdecznie pozdrawiamy.
Mama, Tata i Igor (3 lata)

Listy są plonem konkursu ogłoszonego na facebooku, w którym nagrodami są wejściówki do Parku
Wodnego, ufundowane przez Zarząd Obiektów Sportowych.

Kultura

Coroczne nagrody
prezydenta

Są to nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymują je m.in. dzieci, młodzież,
osoby dorosłe, osoby prawne i inne, podczas uroczystej Gali, corocznie
organizowanej w marcu. W tym wydarzeniu uczestniczą nie tylko laureaci wraz ze swoimi rodzinami, ale również przedstawiciele środowiska artystycznego Koszalina, twórcy kultury, animatorzy, pedagodzy, instruktorzy i osoby, którym bliskie są zagadnienia dotyczące kultury w mieście.
Jest to też doskonała okazja, aby poznać wspaniałych ludzi, posłuchać
o ich sukcesach, zobaczyć młodych utalentowanych artystów, których naprawdę w Koszalinie nie brakuje. Szczególnym wyróżnieniem są tytuły:
„Młodego Artysty Roku”, „Artysty Roku” lub „Przyjaciela Kultury”. Ponadto podczas Gali prezentowane są najważniejsze przedsięwzięcia artystyczne, z których jedno otrzymuje tytuł „Wydarzenie Kulturalne Roku”.
Już teraz warto się zastanowić, czy w Państwa najbliższym otoczeniu
- szkole, placówce, klubie, związku twórczym są osoby tak bardzo oddane sprawom kultury, że należałoby je docenić i wyróżnić. Możliwości jest
wiele. Nagroda przyznawana jest w 9 kategoriach. Warto podkreślić, że
można ją otrzymać nie tylko za sukcesy artystyczne, ale również za upowszechnianie i ochronę kultury, za zaangażowanie w rozwój kultury, za
jej wspieranie i promocję oraz za organizację znaczącego przedsięwzięcia artystycznego. Nagroda może być przyznana na wniosek: organu administracji rządowej lub samorządowej, co najmniej trzech radnych Rady
Miejskiej, Rady Kultury, instytucji kultury, związku lub stowarzysze-

nia zawodowego, twórczego i kulturalnego, szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej, placówki
oświatowo - wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, szkoły wyższej,
spółdzielni mieszkaniowej, prasy,
radia, telewizji.
Wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego do 15
stycznia każdego roku. Każdy zainteresowany powinien dokładnie zapoznać się z treścią stosownej uchwały, która dostępna jest
na stronie www.koszalin.pl - podstrona „kultura” - zakładka „Nagrody w dziedzinie kultury”. Informacji w sprawie nagrody można także zasięgnąć w Wydziale
Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
Referat Kultury i Sportu - ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18. Informacja telefoniczna pod numerem
943488707 lub 943433711. ■ (MS)

Polecamy kultura

Rynkowy
Sylwester

16 grudnia na Rynku Staromiejskim zostanie
otwarty Jarmark Bożonarodzeniowy. Postawione
zostaną świątecznie przystrojone domki handlowe, w których odbywać się będzie sprzedaż dekoracji świątecznych, bombek, lampek, a także wędlin,
chleba, serów, słodyczy i ciast. Od 18 do 20 grudnia
wszyscy chętni będą mogli piec aromatyczne pierniki razem z elfami. Ciastka wypiekane będą w specjalnym, stylizowanym piecu. Ciepłe pierniki każde
dziecko będzie mogło polukrować i ozdobić kolorowymi posypkami. Potem skosztować je na miejscu
lub zapakować w celofan z kokardką i zabrać do
domu. Dodatkową atrakcją Jarmarku będzie Święty Mikołaj, który zapraszać będzie dzieci do wspólnej, świątecznej zabawy. Będzie on częstować piernikami przechodniów oraz pozować do wspólnego
zdjęcia z dziećmi i dorosłymi. Od 18 do 20 grudnia w godz. 17:00 – 18:30, Jarmarkowi towarzyszyć
będą występy artystyczne dzieci i młodzieży z Koszalina. Program będzie dostosowany stylistycznie
do nastroju zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W repertuarze występujących pojawią się znane
kolędy i pastorałki. 20 grudnia na mieszkańców Koszalina czekać będzie niespodzianka. ■ (KG)

fot. Materiały promocyjne

16-21 grudnia, godz. 10:00 – 19:00, Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek Staromiejski w Koszalinie.

Tym razem przed koszalińskim ratuszem zaprezentują się: Tomasz Marycki, znany bardziej
jako K2 i koszalińscy dystrybutorzy dobrej energii, czyli Raggafaya.

fot. Materiały promocyjne

Jarmark
Świąteczny

K2
Swoją estetykę muzyczną, poza rapem, kształtował na
bazie zespołów gitarowych, takich jak: The Offspring,
System of a Down, Metallica czy Nirvana. W rapie preferuje i uskutecznia cięższe, niekonwencjonalne klimaty. W roku 2006 wraz ze stołecznym producentem Jukaszem stworzył duet MC – Producent, wynikiem czego powstaje tetralogia albumów „Shino
Hito”.
fot. Materiały promocyjne zespołu
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Raggafaya
Istnieją od 2007 roku, a 4 lata później wystąpili na Dużej Scenie 17. edycji Przystanku Woodstock. 6 listopada 2011 roku wzięli udział w finale 2. edycji programu Must Be The Music. Raggafaya została wyróżniona nagrodą prezydenta Koszalina za dotychczasowe
osiągnięcia w dziedzinie kultury. Mają na koncie dwie
płyty „Karrambol” i „Miksturrra”. ■ (KG)
31 grudnia, Noc Sylwestrowa, godz. 22:15 Raggafaya,
23:30 K2, Rynek Staromiejski, wstęp wolny.

• Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie

• Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem

WYSTAWY STAŁE

— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
– Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum
w Koszalinie;
– Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem;
– Kuźnia pomorska;
– Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności;
– Warsztat szewski;
– Osieki 1963-1981 - wystawa
sztuki współczesnej;
– Sztuka dawna i rzemiosło
od baroku do secesji;
– Pradzieje Pomorza;
Muzeum, ul. Młyńska;
CENY BILETÓW
— Muzeum:

normalny - 10 zł, ulgowy - 8
zł, bilet rodzinny (2x2) - 32 zł,
zbiorowy - 5 zł, wstęp na jedną wystawę - 5 zł.
W środy wstęp na ekspozycje
stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na
wernisaże - bezpłatny. Oprowadzenie po wcześniejszym
uzgodnieniu. Muzeum czynne dla zwiedzających od godz.
10:00 do 16:00 (w poniedziałki Muzeum nieczynne);

Scena duża:
I-VII rząd normalny - 40 zł ,
ulgowy - 35 zł, grupowy
(powyżej 15 osób) - 25 zł.
III-XII rząd i balkon: normalny - 30 zł, ulgowy - 25 zł, grupowy - 20 zł. Spektakle familijne - 15 zł. Spektakle grupowe przedpołudniowe - 15 zł.
Mała scena:
normalny - 30 zł,
ulgowy - 25 zł.
Scena na zapleczu:
normalny - 30 zł, ulgowy 25 zł, grupowy - 20 zł.
Premiery - 50 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa:
normalny – 35 zł, ulgowy –
30 zł, zbiorowy – 20 zł;
II strefa:
normalny – 30 zł, ulgowy –
25 zł, zbiorowy – 15 zł;
Kasa biletowa Filharmonii,
ul. Piastowska 2
pn-pt. w godz. 11:00-15:00,
tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed
koncertem.

Bilety ulgowe przysługują
emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się
do 26 lat.
Bilety zbiorowe powyżej 20
osób. Filharmonia ma możliwość zmian cen biletów;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D:
– normalny – 17 zł
– ulgowy – 15 zł
– grupowy – 12 zł
– Tanie poniedziałki 12 zł
Seanse 3D:
– normalny - 20 zł
– ulgowy - 18 zł
– grupowy - 14 zł
– Tanie poniedziałki – 15 zł
(obowiązuje do wybranych
filmów)
Dyskusyjny Klub Filmowy:
– jednorazowy - 9 zł
– karnet - 30 zł
Kino Małego Widza – 10 zł
Szminka Movie – 10 zł
Kino z Rodziną – 5 zł

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Muzeum
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• Wystawa „In memoriam artystom,
którzy z nami tworzyli” w Muzeum

• Underfate w Kawałku Podłogi

• Mikołajkowy Wieczór Disco Polo

1 Wtorek

4 Piątek

5 Sobota

— 18:00
DKF: „Obce Ciało” – po sean-

— 10:00
„Cykor, bojąca dusza”,

— 16:00
„Cykor, bojąca dusza” premie-

— 18:30
Koncert symfoniczny.

Festiwal Pieśni Religijnej
im. św. Jana Pawła II
„Cantate Domino”:
— 17:00
Koncert autorski Anny Kabacińskiej „Ojcem moim jesteś”.

sie odbędzie się spotkanie z cyklu „Gość na Plus” z Krzysztofem Zanussim. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:30
Otwarcie wystawy obrazów
Moniki Jachimczuk, zatytułowanej „Nicią malowane”.

Wstęp wolny. Galeria Ratusz,
I piętro, Rynek Staromiejski;

2 Środa

— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Książka: „Dla-

czego nie poczekałaś” Wery
Gorczyńskiej. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa;

3 Czwartek

—
Wystawa z okazji
240. urodzin Jane Austen.

Wstęp wolny. KBP,
pl. Polonii, Galeria Region;
— 17:00 (do 10.01.2016)
„In memoriam artystom,
którzy z nami tworzyli”.

Muzeum, ul. Młyńska;

pektakl przedpremierowy,
Duża Scena, reż. W. Rogowski. Spokojne życie mieszkańców lasu, zasłuchanych w opowieści, w których dobro zawsze
zwycięża zło, zostaje zakłócone.
Do lasu wkradają się potwory.
Bajka adresowana do
trochę większych dzieci.
BTD, plac Teatralny;
A. Gref - dyrygent, J. Jasnowska - fortepian. W programie:
Z. Noskowski – Poemat
symfoniczny „Step” op. 66,
Izaak Berkowicz – II koncert
fortepianowy C-dur op. 44,
M. Karłowicz – Symfonia
e-moll „Odrodzenie” op. 7.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 20:00
Underfate & aERO -

rock progresywny.
Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

w Hali Widowiskowo-Sportowej

ra, Duża Scena, reż. W. Rogowski. Spokojne życie mieszkańców lasu, zasłuchanych
w opowieści, w których dobro
zawsze zwycięża zło, zostaje
zakłócone. Do lasu wkradają
się potwory. Bajka adresowana
do trochę większych dzieci.
BTD, plac Teatralny;

Muzyka A. Kabacińskiej do
tekstów: Karola Wojtyły (JP II),
Jana Twardowskiego, Anny
Kabacińskiej, Katarzyny
Matejek. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Mikołajkowy Wieczór Disco
Polo. Wystąpią: Akcent, Pięk-

ni i Młodzi, MIG, Weekend,
Soleo, Playboys. Bilety: 59 zł,
129 zł. Bilety do nabycia:
www.bilety.koszalin.pl, w kasie Hali. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

fot.: freeimages.com

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” w BTD

• DKF: „Legend” w kinie Kryterium

• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

6 Niedziela

7 Poniedziałek

9 Środa

Festiwal Pieśni Religijnej
im. św. Jana Pawła II
„Cantate Domino”:
— 10:00 – 14:00
Konkurs Zespołów. Wstęp

— 9:00 i 11:15
„Cykor, bojąca dusza”,

— 9:00 i 11:30
„Doktor Dolittle i przyjaciel”,

wolny. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 16:00
Koncert galowy. Wstęp

wolny. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
„Cykor, bojąca dusza”,

Duża Scena, reż. W. Rogowski, spektakl familijny.
BTD, plac Teatralny;
— 19:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena,

Literacka Nagroda Nobla
2015, reż. P. Palcat, czas: 1:10
bez przerwy. Wojna nie ma
w sobie nic z kobiety na podstawie słynnej książki Swietłany Aleksijewicz. Trzy kobiety
po latach milczenia decydują
się mówić. O wojnie, w której
brały udział. Swojej wojnie bez dat, faktów, polityki, pełnej
emocji - niemęskiej.
BTD, plac Teatralny;

Duża Scena reż. W. Rogowski. Spokojne życie mieszkańców lasu, zasłuchanych w opowieści, w których dobro zawsze
zwycięża zło, zostaje zakłócone.
Do lasu wkradają się potwory.
BTD, plac Teatralny;

8 Wtorek
— 18:00
DKF: „Legend”. Oparta na

faktach opowieść o narodzinach i upadku gangsterskiego imperium braci bliźniaków
Rona i Reggie’go Kray, którzy
w barwnych latach 60-tych
terroryzowali Londyn. W walce o miejsce na szczycie byli
zawsze bezlitośni i nierozłączni, ich brutalność przeszła do
legendy. Jednak gdy pojawiły się wielkie pieniądze, władza i kobiety, ich drogi zaczęły się rozchodzić. Pojawiły się
odmienne pomysły na prowadzenie „biznesu”, a w konsekwencji konflikty, na które tylko czekali ich wrogowie. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Duża Scena, Nowy Teatr im.
Witkacego w Słupsku, reż.
K. Szachnowski. Tytuł „Doktor Dolittle i przyjaciele” na
stałe wszedł do repertuaru teatrów na całym świecie. Warto przyjść do BTD, aby przekonać się, czy kaczka Dab-Dab doskonale sprawuje się
jako perfekcyjna pani domu,
sowa Tu-Tu świetnie dodaje, a prosię Geb-Geb ciągle myśli o jedzeniu. Dzięki kolorowym maskom, zawrotnemu
tempu i dowcipnym piosenkom
z muzyką Jerzego Stachurskiego udasz się w niezapomnianą
podróż w głąb Afryki. Na scenie
zobaczymy trzynastu roztańczonych i rozśpiewanych aktorów Teatru Nowego w Słupsku. Zapraszamy dzieci od lat 5
do 100! Bałtycki Teatr Dramatyczny, plac Teatralny;
— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Książka; „W kra-

inie czarów” Sylwii Chutnik.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 9,
ul. Struga;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały
promocyjne artysty
Izabela Rogowska

8-9

• Marcin Bożek w Kawałku Podłogi

• „Bezwietrzne lato” w BTD

• KMW: „SAWA. Mały wielki bohater”

10 Czwartek

11 Piątek

12 Sobota

— 9:00 i 11:30
„Doktor Dolittle i przyjaciele”, Duża Scena, Nowy Teatr

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki.

— 10:15
Mikołajkowe Kino Małego
Widza: „SAWA. Mały wielki
bohater”. Dla każdego dziecka

im. Witkacego w Słupsku,
reż. K. Szachnowski.
BTD, plac Teatralny;

Książka; „Coś do ukrycia”
Cory Carmack. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska;

Wystawa zamykająca
ykl ekspozycji poświęconych
atrybutom świąt Bożego
Narodzenia. Opowie
o kolędnikach z dwóch regionów: Kaszub i Żywiecczyzny.
Muzeum, ul. Młyńska;

zapleczu, reż. B. Wiśniewska
Układ (nie)doskonały. Historia
kobiet połączonych siostrzańską miłością, które czują nierozerwalną więź z otaczającym
morzem. Ciągle szukają tej wyjątkowej bliskości poza sobą,
a uczucie melancholii za raz
zaznaną pełnią nieuchronnie
prowadzi je do poszukiwania
swoich cząstek we własnych synach. BTD, plac Teatralny;

— 12:00
Kolędować Małemu.

— 17:00
Spotkanie autorskie
z Ziemowitem Szczerkiem,

autorem „Siódemki”, spotkanie odbędzie się w ramach
cyklu „Grudzień z reportażem”. Wstęp wolny.
KBP, plac Polonii;
— 20.00
Marcin Bożek – improwi-

zator, gitara basowa solo.
Wstęp: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska

— 20:00
„Bezwietrzne lato”, Scena na

— 20:00
Salsoteka, cykliczna impreza
taneczna. Bilety: 10/15 zł. Ka-

wałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:15
Kabaret Moralnego Niepokoju „Jerzyk dzisiaj nie pije”.

Bilety: 75 zł parter, 55 zł balkon, do nabycia w kasie recepcji CK105, kasie kina Kryterium i na stronie www.ck105.
koszalin.pl. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

w kinie Kryterium

upominek od św. Mikołaja. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 11:00 – 14:00
„Giełda kolekcjonerska”.

Impreza, podczas której
swoje zbiory prezentują kolekcjonerzy. Zgłoszenia nie później
niż trzy dni przed datą
spotkania, tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul.Młyńska;

— 16:00
„Świąteczno-nieświąteczny koncert na rzecz Damiana
Paszkowskiego” (kontynuacja

akcji #dychąwraka) + wolonatriusze z puszkami. Bilety:
10 zł „Prywatka” ul.Andresa;
— 18:00
„Bezwietrzne lato”, Scena

na zapleczu, reż. B. Wiśniewska. BTD, plac Teatralny;
— 17:30 i 20:30
Spektakl „Klimakterium 2,
czyli menopauzy szał”. Bilety:

85 zł, do nabycia w kasie
recepcji CK105, kasie kina
Kryterium i na stronie www.
ck105.koszalin.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

• Leszek Czerwiński w Irish Club

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• Jarmark jamneński na dziedzińcu Muzeum

• Koncert „Witaj Mała Gwiazdko” w CK105

13 Niedziela
— 19:00
Koncert charytatywny.

Halina Młynkowa z zespołem
i orkiestrą Filharmonii
Koszalińskiej. Fundacja „Zdażyć z miłością” pozyskuje środki
na wyposażenie mieszkań dla
bezdomnych matek z dziećmi.
Do nabycia cegiełki o wartości
60 i 80 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 20.00
Tarantellada - koncert rocko-

wy zespołu Tarantella Underground. Wystąpią m.in. Joyride
znany z ostatniej edycji MBTM.
Bilety: 15/20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska
— 20:00
Przy mikrofonie Leszek Czerwiński, laureat nagrody Grand

Prix OFPA „Reflektor”, przy
pianinie Rafał Kowalewski.
Bilety: 20 zł (w cenie piwo 0,3 l).
Irish Club, ul. Zwycięstwa;
— 21:00
Zabrocki 1+1=0.

Marcin Zabrocki współpracował m.in. z Katarzyną Nosowską, Markiem Dyjakiem.
Bilety: 20 zł do końca listopada, 25 zł do 11 grudnia. Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

— 11:00 – 16:00
Jarmark jamneński.

Impreza jak zwykle będzie obfitowała w tradycyjne i współczesne ozdoby choinkowe, kompozycje florystyczne i dekoracje
świąteczne. Będzie okazja
do wspólnego kolędowania.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Hotel
Transylwania 2”, po seansie

zapraszamy na zajęcia plastyczne. Zarząd Hotelu Transylwania zmienił nieco regulamin i teraz pośród upiorów
mogą w nim mieszkać także
ludzie. No, ci nieco bardziej
odważni ludzie. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 14:00
Kino z Rodziną: „Sekret
Eleonory”. Mały chłopiec

dowiaduje się, że książki
z biblioteki ciotki zostaną
sprzedane. Kiedy odkrywa magiczne właściwości księgozbioru, postanawia ocalić kolekcję
dla następnych pokoleń. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Wieczór kawalerski”,

Duża Scena, reż. Z. Derebecki,
czas: 1:50 z przerwą. Gdy
po upojnym wieczorze kawalerskim przyszły pan młody
budzi się w łóżku z obcą
dziewczyną, zaczyna się lawina
komicznych pomyłek z niespodziewanym zakończeniem.
BTD, plac Teatralny;
— 20:00
Koncert „Witaj Mała Gwiazdko” Wszyscy lubimy Święta

i kolędowanie. Atmosfera temu
towarzysząca ożywia wspomnienia z dzieciństwa.
Zapraszamy na wieczór pełen
magicznego nastroju.
Kolędy i współczesne pastorałki, których Państwo posłuchacie, a może zaśpiewacie
wspólnie z nami, to połączenie
tradycji z muzyczną nieprzewidywalnością. Dzięki spotkaniu
z D. Błażejczyk, usłyszą Państwo te najpiękniejsze. Z. Lesień
- aktor, reżyser, w programie recytuje piękne wiersze Gałczyńskiego, Szymborskiej i Księdza
Twardowskiego. Wstęp wolny.
Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• DKF w kinie Kryterium

• Szminka Movie: „Ma Ma” w kinie Kryterium

• Pawel Przytocki w Filharmonii

14 Poniedziałek

16 Środa

18 Piątek

— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie
z Koszalina – wieczorek literac-

— 11:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena, BTD;
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem, pt. „Obecny a daw-

— 15:30, 18:15, 20:45
„Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy”. Film w trzech

ko-muzyczny pt. „Podążając
za Gwiazdą”. W programie:
autorecytacje wierszy brackich
poetów, felieton Romka Dopieralskiego, koledowe przerywniki muzyczne oraz moc świątecznych atrakcji. Ponadto słodki poczęstunek i możliwość
zaopatrzenia się w tomiki poetów z KBL. Informacje: www.
bractwo.bloog.pl. Wstęp wolny.
Klub KSM „Nasz dom”,
ul. Zwycięstwa;

15 Wtorek
— 11:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena, reż.

P. Palcat. BTD, plac Teatralny;
— 18:00
DKF: „Duke of Burgundy.
Reguły pożądania”. Cynthia

i Evelyn są parą. Każdy dzień
zaczynają skomplikowanym
erotycznym rytuałem, który
kończy się ukaraniem Evelyn.
Cynthia zaczyna być zmęczona
tym układem. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

ny patriotyzm” – wyświetlony zostanie film „Śladem
trudnej drogi”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;

17 Czwartek
— 9:00
„Cykor, bojąca dusza”, Duża

Scena, BTD, plac Teatralny;

— 17:00
Spotkanie autorskie
z Filipem Springerem. Wstęp

wolny. KBP, pl. Polonii;

— 18:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena.

BTD, plac Teatralny;

— 18:00
Szminka Movie: „Ma Ma”,

przed seansem zapraszamy na jarmark przedświąteczny. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 20.00
Stand – up. Wstęp 25 zł. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;

wersjach: 2D i 3D z napisami
oraz 3D z dubbingiem. Ceny
wahają się od 11 do 20 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” –

„Wieczór kolęd i pastorałek”,
gościnnie: Zespół Śpiewaczy
Jarzębiny. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 18:00
„Wariacje enigmatyczne”,

Scena na zapleczu,
reż. B. Semotiuk.
BTD, plac Teatralny;

— 18:30
Koncert symfoniczny. P. Przy-

tocki – dyrygent, A. Zborowski narrator. W programie: P. Czajkowski – suita z baletu „Jezioro
łabędzie”, S. Prokofiew – bajka
muzyczna „Piotruś i Wilk”
op. 67, S. Rachmaninow –
„Tańce symfoniczne” op. 45.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 20:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena.

BTD, plac Teatralny;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: materiały promocyjne BTD

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Szalone nożyczki” w BTD

• DKF: „Imigranci” w kinie Alternatywa

• Noc Sylwestrowa: Raggafaya i K2

19 Sobota

22 Wtorek

31 Czwartek

— 19:00
„Szalone nożyczki”, Duża Sce-

— 18:00 i 20:00
DKF: „Sól ziemi”. Sebastiao

— 20:30 – 24:00
Wieczór Sylwestrowy w teatrze. BTD, plac Teatralny;
— 21:30
„Allo, Allo!” - Duża Scena.

na, reż. A. Chichłowski. Szalone nożyczki to niezwykła komedia kryminalna, rozgrywająca
się w wyjątkowym salonie fryzjerskim. BTD, plac Teatralny;

20 Niedziela
— 17:00
„Wariacje enigmatyczne”,

Scena na zapleczu, reż. B. Semotiuk. BTD, plac Teatralny;
— 12:00
Familijny Park Sztuki: „Piotruś i Wilk” - baśń muzyczna.

Koncert będzie znakomitą okazją do zaprezentowania klasyki edukacji muzycznej - baśni
z muzyką Sergiusza Prokofiewa. Bilety: 10 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul Piastowska
— 19:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena, reż.

P. Palcat. BTD, plac Teatralny;

Salgado, brazylijski fotograf,
podróżował po całym świecie
przez 40 lat. Dokumentował
ludzkość w okresie dramatycznych zmian. UWAGA! Kino
Alternatywa, plac Polonii;

29 Wtorek
— 18:00 i 20:00
DKF: „Imigranci”. Dheepan

jest jednym z Tygrysów,
grupy tamilskich rebeliantów. Kiedy wojna domowa
na Sri Lance ma się ku końcowi, a nieuchronna porażka
jest coraz bliżej, mężczyzna
decyduje się na ucieczkę.
Towarzyszą mu nieznajome
- kobieta i mała dziewczynka. Ma nadzieję, że dzięki ich obecności uzyska azyl
w Europie. UWAGA! Kino
Alternatywa, plac Polonii;

Sceniczna wersja popularnego
brytyjskiego serialu komediowego. Akcja farsy toczy w kawiarni „Cafe Rene”. Kawiarenka jest miejscem załatwiania szemranych interesów przez
skorumpowanych oficerów niemieckich i punktem operacyjnym działaczy Ruchu Oporu.
BTD, plac Teatralny;
NOC SYLWESTROWA:
— 22:15 Raggafaya
— 23:30 K2

Wstęp wolny.
Rynek Staromiejski;

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

Pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00 – 19:00
sob.: 9:00 – 15:00

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

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

Postać

Zosia i Tomek Karbowiakowie to znane koszalińskie (a właściwie unieściańskie), muzyczne małżeństwo. On od zawsze jest perkusistą, ona gra na
klawiszach i śpiewa covery, ale także własne utwory.
Ma na koncie m.in. występ w koncercie Superjedynek na festiwalu w Opolu i płytę nagraną we współpracy z idolami z czasów jej wczesnej młodości, czyli
muzykami amerykańskiej grupy Chicago. Blisko rok
temu, do swoich codziennych zajęć włączyli prowadzenie sekcji korpusu perkusyjnego w CK105. To kilkunastoosobowa grupa ludzi w różnym wieku, którzy
grają na werblach. Zjawisko właściwie w Polsce nieznane. Karbowiakowie, jeżdżąc po świecie, widzieli takie zespoły w wielu krajach i postanowili stworzyć podobny w Koszalinie. Liczy obecnie 12 osób
w wieku od 8 do 30 – kilku lat. To aktywność dostępna dla wszystkich uzdolnionych muzycznie, czy raczej rytmicznie. Bębni się od 7 roku życia aż do wieku emerytalnego. Żeby były efekty, trzeba oczywiście
dużo dyscypliny i samozaparcia, bo ćwiczyć trzeba –
na razie przy ul. Zwycięstwa zespół ma dwie dwugodzinne próby w tygodniu, ale Tomek wie, że potrzebna będzie jeszcze jedna. Osoby postronne nie widzą,
ile pracy trzeba włożyć w podstawy bycia werblistą.
Ważne jest ułożenie ręki prawej i lewej, ułożenie kciuka, atak i wiele innych detali, przy których rytmiczne
granie zespołu jest elementem kończącym i wcale nie

Uczą bębnić
najtrudniejszym. Co ważne, do gry nie jest potrzebna
siła. Profesjonalne membrany werbli sprowadzonych
do Koszalina z Wielkiej Brytanii, są tak skonstruowane, że pozostaje tylko decyzja czy podnieść pałkę wysoko czy nisko. Poza samą synchronizacją zespołu,
istotny jest także jego wygląd, stąd w czasie występów,
wszyscy wyglądają jednakowo i schludnie. Tomek zapytany co poza samymi występami dostaną członkowie ich grupy, odpowiada: – Uśmiech. Już teraz widzę, jak próby wpływają na te nasze dzieciaki, kiedy
zaczyna im coś wychodzić, buzie im się śmieją.
Najbliższe pół roku 105 Drum Corps będzie przygotowywał się do około 10 minutowego występu, który uświetni przyszłoroczne obchody urodzin Koszalina. Będzie to pokaz bębnienia i musztry. Zosia i Tomek wierzą, że zespół spodoba się w Koszalinie i że
grupa będzie się powiększać, a pomysłów na różne
działania mają całą masę. Zapraszają wszystkich chętnych na próby w poniedziałki i czwartki od 16:00 do
18:00. Na koniec pragną bardzo podziękować prezydentowi i koszalińskim radnym za przekazanie środków na zakup instrumentów. ■ (KG)

14-15

Polecamy kultura

Dobry
prezent
to sztuka

fot. Materiały promocyjne

XXVI Festiwal
Pieśni Religijnej

Całkiem nowym świątecznym pomysłem są
I Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu. Impreza skierowana jest z jednej strony do przedstawicieli środowiska artystycznego Koszalina i okolic, a z drugiej do
jego mieszkańców. Dla tych pierwszych są doskonałym początkiem kariery artystycznej, szansą pokazania swojej twórczości, nawiązania kontaktów i współpracy, dla tych drugich są niepowtarzalną okazją do
nabycia za przystępną cenę dobrej, niekonwencjonalnej sztuki, wyjątkowych przedmiotów wyposażenia
wnętrz, niebanalnych kreacji i biżuterii. W Targach
biorą udział artyści, rękodzielnicy, koła, stowarzyszenia i fundacje, wydawnictwa oraz galerie.
Organizator: Galeria Scena/CK 105 w Koszalinie
Partnerzy: City Box, pracownia Dobry Sztos. Kuratorzy: Katarzyna Koperkiewicz, Ryszard Ziarkiewicz.
Warunki uczestnictwa w Targach oraz formularz
zgłoszenia dostępne są na stronie www.galeriascena.
wordpress.com/targisztuki ■ (KG)
11 – 13 grudnia, City Box (antresola) na Rynku Staromiejskim 14. Oficjalne otwarcie nastąpi
11 grudnia (piątek) o godz. 15:30. Targi czynne codziennie od 12:00 do 21:00, ostatniego dnia do 17:00.

Festiwal Pieśni Religijnej im. św. Jana Pawła II
„Cantate Domino” został zorganizowany przed 27
laty jako inicjatywa, która miała służyć przygotowaniu rozpoczynającej się w Koszalinie IV pielgrzymki
do Polski papieża Jana Pawła II. Od tego czasu, przez
wszystkie lata wzięło w nim udział prawie 60.000
osób z terenu obejmującego zarówno diecezję koszalińsko-kołobrzeską, jak i obszar Pomorza Środkowego. Celem Festiwalu jest popularyzacja utworów
o charakterze i tematyce religijnej, konfrontacja dorobku artystycznego solistów zespołów oraz promowanie twórczości sakralnej regionu.
Jest on najważniejszym wydarzeniem amatorskiej, muzycznej sceny chrześcijańskiej na naszym
terenie. Towarzyszą mu koncerty wybitnych polskich wokalistów i instrumentalistów, takich jak
m.in.: Viola Brzezińska, Darek Malejonek, New LifeM, Stanisław Soyka, Mieczysław Szcześniak.
W trakcie Festiwalu przyznawane są liczne nagrody, wśród których najważniejsze są: statuetka „Złoty Witraż” oraz nagroda im. prof. Ireny Maculewicz
Żejmo - przyznawana osobom i instytucjom zaangażowanym w upowszechnianie pieśni religijnej.
Organizatorami finału są Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana, Kuria Biskupia koszalińsko-kołobrzeska oraz CK105. ■ (KG)
5 – 6 grudnia, Festiwal Pieśni Religijnej, CK105,
szczegóły w kalendarzu.
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MOK/CK105
ma już 40 lat!

Miejski Ośrodek Kultury powstał – decyzją ówczesnego prezydenta Koszalina Bernarda Kokowskiego – 16 stycznia 1976 roku. W latach 80. MOK zasłynął
w kraju zespołami tworzonymi przez utalentowanych
artystów amatorów, a kierowanymi przez zdolnych
profesjonalnych instruktorów. Z tamtego okresu pochodzą sukcesy Zespołu Pieśni i Tańca „Bałtyk”
i „Mały Bałtyk”, Amatorskiego Zespołu Estradowego „Koszalin”, Klubu Tańca Towarzyskiego „Astra”
i wielu innych. Ośrodek równolegle postawił na organizację wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim. W ten
sposób odbyły się pierwsze edycje znanych do dziś
imprez: Festiwalu „Młodzi i Film”, Festiwalu Chórów
Polonijnych, Festiwalu Organowego, a nieco później –
„Generacji”, czyli przeglądu kapel rockowych.
W 1991 roku Miejski Ośrodek Kultury przejął
ośrodek – i kino – „Zacisze” na Rokosowie, a rok później schedę po zlikwidowanym Wojewódzkim Domu
Kultury przy ulicy Zwycięstwa. Ten ostatni budynek
wymagał jednak gruntownego remontu.
Na kolejne zmiany Miejski Ośrodek Kultury musiał poczekać do roku 1999, kiedy remontu doczekała się sala widowiskowa, a kino Kryterium – po pię-

cioletniej przerwie – mogło wreszcie wrócić na swoje
miejsce. W tym samym czasie otwarta została Bałtycka Galeria Sztuki. Kompleksowy remont przeszedł
amfiteatr i Domek Kata, siedziba Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog”.
W 2007 roku ośrodek zmienił nazwę na Centrum
Kultury 105. Obecnie działa tu kilkadziesiąt sekcji artystycznych: muzycznych, plastycznych, tanecznych,
filmowych.
Centrum kontynuuje współ- lub organizację największych wydarzeń kulturalnych Koszalina wciąż
dopisując do listy imprez z długoletnią tradycją nowe
– Ulicę Smaków, Hanza Jazz Festiwal, festiwal muzyczny „Na Fali”. W ostatnich latach CK 105 stało
się producentem filmowym, wydawcą miesięcznika
„Trendy”, a po zakończeniu budowy Filharmonii Koszalińskiej, w ramach zagospodarowywania opuszczonych przez FK pomieszczeń, uruchomiło Club 105
– miejsce kameralnych koncertów i spotkań.
Centrum celebruje swój jubileusz w roku obchodzenia urodzin Koszalina. Różne imprezy odbywać
się będą cały rok, pierwszą z nich będzie bezpłatny
koncert młodej wokalistki Sarsy, której pierwszy singiel „Naucz mnie” zawojował niemal wszystkie listy
przebojów. Zapraszamy 15 stycznia! ■ (PP)
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fot. Jarosław Rochowicz/Radio Koszalin

Chwalimy się

▴ Studio Artystyczne im. Ziembińskich
Studio Artystyczne im. Ziembińskich
Na III Ogólnopolskich Koszalińskich Dniach
Monodramu „Strzała Północy” Szymon Majchrzak
otrzymał nagrodę specjalną „Uwaga! Nadzieja!” za
monodram „Pokuć” w reżyserii Ewy Czapik-Kowalewskiej. Na XI Festiwalu Teatrów Małych „Igła”
w Ostrołęce spektakl otrzymał nagrodę główną, czyli Złotą Igłę w kategorii monodramu. W październiku „Pokuć” był prezentowany podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Monodramów i Teatrów Małych
Form „Bamberka” w Gorzowie Wielkopolskim. Jury,
w którego składzie zasiadał m.in. krytyk teatralny Łukasz Drewniak, przyznało Szymonowi Majchrzakowi
wyróżnienie aktorskie. Spektakl był również prezentowany podczas konferencji naukowej „Wielkie Pomorze. Społeczności i narody” organizowanej przez
Akademię Pomorską w Słupsku oraz podczas wydarzenia „Dwugłos w sprawie migracji” organizowanego przez Teatr Rondo w Słupsku.
11 listopada aktorzy Studia zaprezentowali Trans
–operę „S.A.L.I.G.I.A. Piosenki Przemysława Gintrowskiego” w Studio Koncertowo – Nagraniowym
im. Czesława Niemena, w ramach Muzycznej Sceny
Radia Koszalin. Transmisja koncertu na antenie Radia Koszalin odbyła się 22 listopada. Przesłanie koszalińskich artystów trafi do słuchaczy w całym regionie,
będzie też możliwość słuchania koncertu online z dowolnego miejsca na świecie. ■ (MG)

▴ Katarzyna Pawlak

Studium Wokalne/Mini Studio Poezji i Piosenki
Z sukcesami wróciły dziewczyny ze Studium
Wokalnego, gdzie na IV Festiwalu Piosenki Angielskiej „EYE” w Widuchowej wywalczyły: III miejsce Olimpia Ziembaczewska; wyróżnienie specjalne - Katarzyna Pawlak; wyróżnienie - Maria Głowacka. Nie
zabrakło również reprezentantek z Mini Studia Poezji
i Piosenki - Ola Sobieraj otrzymała jedno z trzech wyróżnień w kat. do lat 15. Natomiast na 10. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej
„Ten Ton - Piosenki Wojciecha Młynarskiego” Martynka Ćwik zajęła III miejsce i tym samym otrzymała
nominację do finału. 7 listopada odbył się Wojewódzki festiwal Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje”. W dwóch kategoriach reprezentantki Mini Studia
Poezji i Piosenkii zdobyły I miejsca - Patrycja Nykiel
(klasy I-III) i Martyna Ćwik (klasy IV-VI) . Nagrodę
Specjalną - bezpłatny udział w 3-dniowych Warsztatach Artystycznych, które poprowadzi Danuta Błażejczyk otrzymała Melania Przekurat (kat. gimnazja).
Gratulacje! ■ (MG)
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fot.: Izabela Rogowska

Wieczór
Sylwestrowy
w teatrze

Cykor kontra
potwory
Tradycją koszalińskiej sceny są grudniowe premiery bajek. Nie inaczej będzie i w tym roku. Wszystkich małych, młodych i dużych mieszkańców Koszalina Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza na przygody Cykora. Jak wiadomo, każdy się boi potworów.
Okropnych straszydeł z czterema ogonami, jednym
okiem i dwiema głowami. Albo tych oślizgłych strachów, które trzęsą się jak galareta. Albo tych najgorszych, zupełnie niewidzialnych lęków… Brrrr!
A najbardziej boi się ich bohater naszej bajki: Cykor,
mały mieszkaniec Małego Lasu położonego w środku Wielkiego Świata opanowanego przez Straszydła.
I jak to zwykle bywa, to właśnie on będzie musiał stanąć do walki z Potworami. W obronie swoich przyjaciół, swojego lasu i całego świata. Jeśli Cykor zwycięży z własnymi lękami, uda mu się też pokonać Potwory, ocalić świat i uratować przyjaciół. Ale czy można
pokonać własne strachy? – tego dowiecie się z naszej
bajki. Spektakl wyreżyserował Wojciech Rogowski,
a w rolę Cykora wcielił się Artur Paczesny. Oprócz
niego w obsadzie bajki znajdujemy: Marcina Borchardta, Artura Czerwińskiego, Piotra Krótkiego,
Wojciecha Rogowskiego, Katrzynę Ulicką-Pyda i Żanetę Gruszczyńską-Ogonowską.

W sylwestrowy wieczór przeniesiemy Państwa do okupowanej przez Niemców Francji,
a dokładniej do kawiarenki „Cafe Rene”, gdzie
szemrane interesy, skorumpowani niemieccy oficerowie i fanatyczni działacze ruchu oporu spotykają się przy „jednym stole”. Tego wieczoru
spełniamy wszystkie warunki szampańskiej zabawy: humor, muzyka, a do tego musujące napoje. I pamiętajcie: „jaki sylwester taki cały rok”.
Program wieczoru: 20:30-21:30 powitanie gości lampką wina i przekąskami 21:30 rozpoczęcie
spektaklu „Allo Allo”, 22:30 w przerwie spektaklu
poczęstunek. 24:00 wieczór zakończy wspólny
toast lampką szampana z zespołem artystycznym
na widowni teatru. Bilety w cenie: I-VII rząd 120 zł/os, VIII-XII rząd - 100 zł/os, balkon - 80 zł/
os, dostawki- 60 zł/os.
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny
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fot.: Materiały promocyjne

Muzeum w Koszalinie przygotowało wystawę
„Kolędować Małemu...” kończącą cykl ekspozycji poświęconych atrybutom Bożego Narodzenia. Zapraszamy od 10 grudnia do 10 lutego 2016 r.
Kolęda, termin wywodzący się ze starożytnego
Rzymu (calendae), oznacza pierwszy dzień miesiąca,
również roku. Jest to także nazwa daru noworocznego, wizyty duszpasterskiej i pieśni śpiewanej z okazji
narodzin Jezusa. Kolędowanie zaś to obrzęd ludowy
związany z Bożym Narodzeniem, polegający na odwiedzaniu domów przez grupy przebierańców chodzących po swoistej świątecznej kweście. Boże Narodzenie, obchodzone w porze zimowego przesilenia
słońca, wyznaczało w tradycji ludowej początek roku
wegetacyjnego, otwierało nowy kalendarz obrzędowy.
Wszystkie daty graniczne, momenty przejścia, wymagały specjalnego zabezpieczenia, stąd tak wielka w obchodach cyklu świątecznego obecność praktyk mających zapewnić odnowienie sił witalnych, urodzaj
i dostatek. Najstarszą formą kolędowania był zwyczaj
przebierania się za zwierzęta symbolizujące tężyznę
fizyczną, witalność i płodność. Człowiek w przebraniu i masce nie wykazywał już cech ludzkich, zyskiwał wymiar sakralny, a słowa przezeń wypowiadane
– cudowną moc sprawczą. Nieraz słowa zastępowały
gesty, np. turoń czy koza – rogate stwory – bodąc rogami przekazywały płodność, a taniec konia i niedźwiedzia obdarowywał siłą i zdrowiem. Maszkara zwierzęca nigdy nie chodziła sama. Zwykle wiódł
ją Żyd lub dziad – tzw. obcy, funkcjonujący na pograniczu społeczności wiejskiej. Często towarzyszyły im inne zamaskowane postacie, ni to dziady, ni duchy, tajemnicze i magiczne, bowiem w kulturze ludo-

fot.: Muzeum

„Kolędować
Małemu... ”

wej wszyscy, którzy nie kojarzyli się z codziennością,
zyskiwali cechy święte. Dzięki temu mogli mediować
między światem rzeczywistym a nadprzyrodzonym.
To właśnie za ich pośrednictwem miały spełniać się
składane przez kolędników życzenia. Z czasem grupy kolędnicze rozrosły się, doszły do nich nowe postacie i rekwizyty, albowiem Kościół, nie mogąc wykorzenić starych obrzędów, zaadaptował je na własne potrzeby, według własnego scenariusza, nadając
nowe treści i interpretacje. Wśród kolędników pojawili się Trzej Królowie, pastuszkowie, Herod (stąd często nazwa takich grup kolędniczych – herody). Ważnym atrybutem, zdecydowanie chrześcijańskim, stała się gwiazda symbolizująca tę, która pojawiła się nad
stajenką w noc Bożego Narodzenia oraz szopka przenośna z kukiełkami.
Strona przygotowana
przez Muzeum
Ewa Pliszka
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fot.: Domena publiczna

fot.: Rafał Komorowski, źródło: Wikipedia

Grudzień w
bibliotece

▴ Ziemowit Szczerek
Spotkania z reportażem
Reportaż jest obecnie jednym z najbardziej naturalnych i powszechnych gatunków literackich, medialnych i audiowizualnych. Każdego dnia dziennikarze radiowi, telewizyjni, fotografowie przekazują
nam informacje za pomocą materiałów reportażowych. Zapewne jest to spowodowane faktem, iż jest to
gatunek pojemny, łączący w sobie cechy publicystyki,
literatury faktu, literatury pięknej, a nawet dziennikarstwa brukowego. W trakcie spotkań z wielokrotnie nagradzanymi polskimi reportażystami młodego
pokolenia – Ziemowitem Szczerkiem i Filipem Springerem, czytelnicy KBP będą mieli wyjątkową okazję
wkroczyć w świat wydarzeń zwykłych i niezwykłych
zarazem. Wszystko to w ramach doskonałego cyklu
„Grudzień z reportażem”.
10 grudnia o godzinie 17:00, w sali konferencyjno - kinowej KBP odbędzie się spotkanie autorskie
z Ziemowitem Szczerkiem, laureatem Paszportu Polityki za rok 2013 w kategorii literatura, nominowanym do Nagrody Literackiej Nike, autorem książek
„Przyjdzie Mordor i nas zje” oraz „Rzeczpospolita
zwycięska”. Podczas spotkania pisarz będzie promował swoją najnowszą książkę „Siódemka”.
17 grudnia o godzinie 17:00 Filip Springer, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury, finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrody Literackiej Gdynia oraz
Nagrody Literackiej Nike, będzie promował swoją
najnowszą książkę, „13 pięter”.

▴ Jane Austen
Rozważna i romantyczna
Dla całej rzeszy czytelników, a zwłaszcza czytelniczek, Jane Austen pozostaje autorką dzieł
w dalszym ciągu aktualnych, świeżych niczym najnowsze wydawnictwa pokazujące się na półkach
księgarń i bibliotek. Poruszane w jej dziełach wątki miłosne, romantyczne, ale także błyskotliwe obserwacje społeczne do dziś zachwycają czytelników
na całym świecie. Świadczą o tym liczne wznowienia „Dumy i uprzedzenia”, „Rozważnej i romantycznej”, „Emmy” czy też „Perswazji”, ale także fakt
istnienia wielu muzeów i galerii związanych z twórczością Jane Austen. Naszym czytelnikom pragniemy ukazać Jane Austen w całej krasie – bystrą, błyskotliwą, obdarzoną lekkim, zgrabnym stylem
pisania - na wystawie z okazji 240-lecia urodzin autorki już 3. grudnia, w Galerii Region Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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Z każdą zagraną w Filharmonii Koszalińskiej
nutą zbliżamy się do końca 2015 roku. W grudniu melomani muzyki poważnej będą mieli dwukrotnie okazję uczestniczyć w piątkowych koncertach symfonicznych. Młodziutka, acz utalentowana i wielokrotnie
nagradzana za swoje osiągnięcia Joanna Maja Jasnowska zagra w dniu 4 grudnia. W jej wykonaniu wysłuchamy II koncertu fortepianowego C-dur op. 44 Izaaka Berkowicza. Narrację w bajce „Piotruś i wilk” S.
Prokofiewa oraz zapowiedzi w dniu 18 grudnia poprowadzi koszaliński znawca i popularyzator muzyki Andrzej Zborowski, który jak zwykle wykorzysta
swoją wiedzę, by w ciekawy sposób wprowadzić słuchaczy w świat prezentowanych przez orkiestrę utworów. Orkiestra prowadzona przez Pawła Przytockiego
wykona tego dnia dzieła kompozytorów pochodzenia rosyjskiego: P. Czajkowskiego, S. Prokofiewa i S.
Rachmaninowa.
Już teraz przypominamy zainteresowanym
o koncertach karnawałowych, planowanych na 2016
rok. Jeden z najznakomitszych polskich tenorów Dariusz Stachura, porywający swoimi kreacjami i osobowością, zaprezentuje najpiękniejsze arie, dodając do
nich popularne piosenki neapolitańskie. Brzmienie
tradycyjnych instrumentów w połączeniu z dużą dawką elektroniki i energią koncertową zaprezentują muzycy folkowego zespołu „Klezmafour". Na scenie zagości artystka posiadająca głos niezwykłej urody Marzena Ugorna, wykonując program, na który złożą się
m.in. niezapomniane przeboje takich wykonawców
jak Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska, Martyna Jakubowicz, Janis Joplin. W wykonaniu Jacka Wójcickiego - artysty o niezwykle optymistycznym usposobie-

fot.: Archiwum Filharmonii
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Grudniowe
nuty
niu estradowym zabrzmią m.in. takie przeboje retro,
jak: „W małym kinie”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Zimny drań”, „Baby”, „Ach, śpij kochanie”.
Karnawał zakończy koncert Orkiestry prowadzonej
przez Krzesimira Dębskiego. W programie usłyszymy muzykę z polskich i amerykańskich filmów i seriali telewizyjnych takich jak: „Żądło”, „Pianista”,
„Dom”, „Noce i dnie”, „Strachy”, „Trędowata”, do których muzykę skomponowali F. Chopin, W. Szpilman,
W. Kilar, W. Kazanecki, M. Gąsieniec.
Muzycy Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej
oraz pracownicy administracji życzą Państwu wielu
radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku i zapraszają do częstych spotkań z muzyką w ciągle nowym jeszcze budynku Filharmonii.
Strona przygotowana
przez pracowników
Filharmonii Koszalińskiej
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fot.: Materiały promocyjne

Hala tętni
życiem

▴ Edyta Górniak

Od trzech lat jest miejscem, gdzie odbywają się
najważniejsze imprezy sportowe w regionie i jedne
z największych wydarzeń kulturalnych w dziejach
naszego miasta. Mowa o Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie, która świętuje swój mały jubileusz. Pierwszą imprezą, która się tam odbyła, był mecz
w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn pomiędzy drużynami narodowymi
Polski i Finlandii. – Początki nie były łatwe. Nowy
obiekt, to nowe możliwości, ale również nowe oczekiwania, które musieliśmy spełnić. Czy nam się to
udało? Pozostawiam to ocenie odwiedzających halę
- stwierdził Łukasz Bednarek, dyrektor areny z ramienia Zarządu Obiektów Sportowych. Liczby mówią jednak same za siebie. Do tej pory w hali zorganizowano 257 imprez, a odwiedziło ją według statystyk
401.168 osób. Domeną obiektu jest różnorodność,
co potwierdza zresztą jego dyrektor. – W hali każ-

dy znajdzie coś dla siebie. Począwszy od fanów sportu, którzy mieli możliwość obejrzenia na żywo takich
gwiazd, jak Marcin Gortat, czy też Małgorzata Glinka-Mogentale, po miłośników muzyki na najwyższym poziomie, przypomnijmy, że w hali gościliśmy
m.in. Edytę Górniak, Thomasa Andersa z Modern
Talking, chór Aleksandrova czy też międzynarodową grupę muzyków – 12. Tenorów – Nie zapominajmy również o imprezach targowych. W końcu „Targi Motoryzacji”, które od trzech lat organizowane
są w naszym obiekcie, to jedna z największych tego
typu imprez w północnej części Polski – komentuje
Łukasz Bednarek. Hala ma swoje rekordy. Największym zainteresowaniem do tej pory cieszył się koncert Sylwii Grzeszczak, w którym udział wzięło 3800
widzów. Już teraz jednak wiadomo, że rekord ten jest
„zagrożony” i zostanie pobity 5 grudnia. Tego dnia
w hali odbędzie się Mikołajkowy Wieczór Disco
Polo, w którym przewiduje się, że udział weźmie...
4500 osób! W styczniu natomiast planowany jest
koncert Andrzeja Piasecznego z orkiestrą, a w kolejnych miesiącach projekty, takie jak np. mecze reprezentacji narodowych w piłce ręcznej, czy futsalu (halowa piłka nożna-dop.red.) – Trzy lata zarządzania
halą przez spółkę miejską, Zarząd Obiektów Sportowych, przyniosły wiele ciekawych propozycji kulturalnych i sportowych dla mieszkańców naszego miasta i regionu. Należy podkreślić dużą operatywność
zarządcy obiektu w tym zakresie. Mam nadzieję, że
w kolejnych latach, Hala Widowiskowo-Sportowa,
dalej będzie miejscem wielkich wydarzeń artystycznych i sportowych - podsumował Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. ■ (HWS)

Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
— koszykówka
— 6.12, 18:00
AZS Koszalin MKS Dąbrowa Górnicza,

bilety:
normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 14.12, 19:00
Asseco Gdynia AZS Koszalin;
— 17.12, 19:00
Siarka Tarnobrzeg AZS Koszalin;
— 27.12, 18:00
AZS Koszalin WKS Śląsk Wrocław,

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

— 30.12, 19:00
AZS Koszalin King Wilki Morskie Szczecin,

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

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 5.12
Gwardia Koszalin SMS II Gdańsk,

wstęp bezpłatny, Hala
Gwardia, ul. Fałata 34;

— 12.12
MLKS Borowiak Czersk Gwardia Koszalin;
— 19.12
Gwardia Koszalin Cartusia Kartuzy,

wstęp bezpłatny, Hala
Gwardia, ul. Fałata 34;

Bronek Koszalin
— siatkówka
— 5.12
Bronek Koszalin LO - SMS I Świnoujście,
wstęp bezpłatny,
Hala Liceum Ogólnokształcącego „Broniewski”,
Chełmońskiego 7;

Biegi
— 6.12
Pierwszy bieg cyklu:
Jamneński Tour Biegowy Koszalin Jamno - Łabusz Bieg Mikołajkowy - 5 km;
— 27.12
VII Koszaliński Bieg
Sylwestrowy - 5 km;

24-25
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Raj dla
łyżwiarzy

Od początku listopada mieszkańcy naszego miasta mają ponownie okazję do świetnej zabawy na jedynym w Koszalinie lodowisku. Z tafli każdego dnia korzysta kilkaset osób. „Alaska” oferuje swoim klientom duży wybór łyżew w rozmiarach od 27-48,
a każdy posiadacz własnych łyżew ma możliwość ich naostrzenia.
Nowicjusze mają możliwość nauki ślizgania się pod okiem profesjonalnej trenerki. Lodowisko to także doskonałe miejsce do imprez integracyjnych. 6 grudnia łyżwiarze spotkają na tafli Mikołaja, który będzie proponował przeróżne konkursy ze słodkimi nagrodami. Jednak to nie koniec wykorzystania „Alaski”. Co
najmniej raz w tygodniu odbywają się tu treningi hokeistów, którzy trenują już od kilku lat. Konstrukcja techniczna lodowiska
umożliwia jego funkcjonowanie bez względu na warunki pogodowe, tym samym obiekt stanowi doskonałe miejsce na organizację szerokiej gamy imprez sportowo-kulturalnych. Obok znajduje się również punkt gastronomiczny. Istnieje również możliwość
wynajęcia tafli lodowiska. Ceny w tym sezonie będą identyczne
jak w poprzednim. Za godzinę „mroźnej” przyjemności zapłacimy 9 zł, zaś bilet rodzinny kosztuje 12 zł (dla min. 3 osób rodzice +
dzieci). Można też nabyć karnet na 12 wejść w cenie 90 zł jeśli ma
się własne łyżwy oraz w cenie 150 zł z wliczonymi łyżwami. Jedyne w Koszalinie „sztuczne” lodowisko znajduje się przy ul. Fałata 34, obok hali Gwardii. ■ (RB)

Aktywny Koszalin

Magiczna pomoc
Wśród wielu koszalińskich organizacji, które
pomagają potrzebującym, ta fundacja w dość istotny sposób odróżnia się od pozostałych. Na naszym
rynku działa rok i jej statutowym celem jest udzielanie pomocy dzieciom, które z różnych przyczyn pozbawione są dostępu do nowoczesnych metod leczenia lub rehabilitacji. Pomysł na jej działanie już przynosi bardzo wymierne korzyści najmłodszym. Polega
na przekazywaniu wszystkich środków pozyskanych
od firm, organizacji i przyjaciół na rzecz tych, którzy sami pomóc sobie nie są w stanie. Oznacza to, że
pracownicy, w tym zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom „Magia”, pracują społecznie. Całość ich działań, w szczególności finansowych, jest w pełni przejrzysta, informacje o pozyskanych i przekazywanych
środkach, od razu trafiają do opinii publicznej, przede
wszystkim za sprawą strony na facebooku i internetowej: www.fundacjamagia.pl. Czytamy na niej: fundacja nastawia się na pomoc dzieciom ze środowisk
określanych jako zagrożone wykluczeniem społecznym, z rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych patologiami. Dzieci nie są winne sytuacji, w jakiej się znalazły. Szczególnie w przypadku
ciężkich lub przewlekłych chorób pozbawione są często szans na niezbędną pomoc medyczną lub rehabilitacyjną. I w takich właśnie sytuacjach Fundacja „Magia” chce interweniować.
Pomoc trafia do podopiecznych w formie rzeczowej, a nie finansowej. Dzięki współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, można precyzyjnie ustalić
potrzeby, a co może najważniejsze małe osoby, które fundacja chce objąć swoją opieką. Jest ona otwarta
na wszystkich, którym nieobca jest chęć pomagania.

Z jednej strony są to firmy i osoby prywatne które,
jak zachęcają pracownicy „Magii”, mogą zadeklarować stałe comiesięczne wpłaty, w wysokości 5 zł (osoby) i 100 zł (firmy). Nie są one duże, ale dzięki dużej
ilości przyjaciół, pomoc może być znacząca. Z drugiej
to wolontariusze, bez których działania byłyby żmudniejsze. Satysfakcję przynosi fakt, że darczyńcy polecają działanie „Magii” sobie nawzajem, a jak wiadomo rekomendacja to najlepsza reklama. Zaznaczmy
raz jeszcze, że pracownicy fundacji pracują społecznie
i nie otrzymują nawet zwrotu poniesionych kosztów,
takich jak prowadzenie biura czy transport.
Wszystko zaczęło się rok temu od ponad stu paczek rozdanych koszalińskim maluchom, dziś fundacja pozyskuje środki także podczas zbiórek publicznych, koncertów charytatywnych i licytacji. Kolejnego dużego wydarzenia pod szyldem „Magii”
możemy oczekiwać 13 grudnia w Centrum Handlowym Atrium. ■ (KG)
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Pałac Młodzieży

Przyjaźń przy
dźwięku gitary
Jak same zaznaczają, już na pierwszym spotkaniu zawiązała się między nimi nić porozumienia…
a właściwie to struna. Mowa o Joannie Pasińskiej i Joannie Kuczkowskiej, koszaliniankach, które od czterech lat łączą przyjaźń z gitarową pasją. Spotkały się
w Pałacu Młodzieży, gdzie do dziś pod okiem profesora Zbigniewa Dubielli, dążą do muzycznej perfekcji, przygotowując się do kolejnych konkursów i koncertów. To właśnie z inicjatywy ich gitarowego mentora i mistrza, pana Zbigniewa, dwie Joasie założyły
duet gitarowy o nazwie Asias Duo, zespół, który dziś
posiada już własna markę i rozpoznawalność na gitarowym rynku młodych muzyków. Nie dziwi to, gdy
przyjrzymy się bliżej choćby ostatnim osiągnięciom
dziewczyn z Pałacu Młodzieży. Wystarczy wspomnieć, że Asie, na każdym z tegorocznych konkursów, na jaki pojechały, zostały nagrodzone! Koszaliński duet wygrał XII Ogólnopolski Konkurs Gitary
Klasycznej w Olsztynie, XIII Ogólnopolski Konkurs
Młodych Instrumentalistów w Człuchowie, XVII Rejonowy Przegląd Muzyki Gitarowej w Słupsku, a także został wyróżniony w XVIII Międzynarodowym
Festiwalu i Konkursie Gitarowym w Trzęsaczu oraz
w III Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym Hity na

Gitarze w rodzinnym Koszalinie. Zastanawiając się,
co stoi za ich sukcesem, same Asie podpowiadają,
że najważniejsze jest zgranie, w końcu… co dwie gitary, to nie jedna! Zgranie zaś jest efektem wielu godzin poświęconych na ćwiczenia, talentu muzycznego i wspólnego spojrzenia w jednym kierunku, który
same Dziewczyny nazywają przyjaźnią. I tak od kilku lat muzyka i przyjaźń, koleżeństwo i gitara przeplatają się z codziennością młodzieńczego życia przynosząc radość spotkania i pasję gry. W końcu tak muzyka, jak i przyjaźń mają to samo źródło pochodzenia,
obie płyną z serca. Dlatego niezwykle ważne jest pielęgnowanie tej nici porozumienia, która pozwala na
scenie brzmieć autentycznie, wzbudzać zachwyt i podziw, w życiu zaś odnaleźć przyjaźń, a gdy się już ją
odnajdzie – jak mawiają Asie – stroić ją tak, by nie
pękła niczym struna w gitarze. Żart ten wiąże się
z przyszłością imienniczek z Pałacu Młodzieży, albowiem już za pół roku matura, a po niej wybór uczelni. I choć obie planują studiować w innych miastach,
już dziś zapowiadają, że jeszcze nieraz wspólnie zagrają, a przy każdym powrocie do Koszalina obowiązkowym punktem w harmonogramie będzie spotkanie w Pałacu Młodzieży, gdzie – co same wychowanki
tej placówki podkreślają – znaleźć można i skutecznie
łączyć pasję i przyjaźń
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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