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Szczęśliwych, pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym
Nowym Roku wszelkiej pomyślności.
Życzy Redakcja

Paweł Strojek
Monika Modła Kuba Grabski

Emilia Wójcik
Monika Karczewska

Udekoruj choinkę
Małych plastusiów namawiamy, żeby namalowali tu swoje bombki a tę stronę
albo sfotografowali i przysłali mailem, pocztą albo przynieśli osobiście
do sekretariatu CK105. Najlepsze prace nagrodzimy! :)

Święta

Koszalinianie
życzą...
Przekazuję Państwu najlepsze życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2017. Życzę, by radość tych niezwykłych dni zagościła w każdym sercu, a świąteczny nastrój
umocnił nadzieję na spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację przyszłorocznych planów.
Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

Moim bliskim życzę zdrowia, miłości i radości.
A wszystkim przyjaciołom, znajomym, czytelnikom
„Trendów”, mieszkańcom Koszalina życzę przede
wszystkim zdrowia i tego, by nigdy los nie sprawił, aby
musieli szukać pomocy, by ratować życie. Jeśli natomiast
tak się stanie – życzę, aby dobry los zaprowadził ich do
Fundacji „Pokoloruj Świat” w Koszalinie, gdyż my i nasi
przyjaciele-wolontariusze nigdy nie pozostawiamy nikogo w potrzebie.
Teresa Żurowska
Prezes Fundacji Pokoloruj Świat

Te specjalne dni wyglądają inaczej, jesteśmy dla siebie lepsi, myślimy cieplej o bliskich, także częściej
uśmiechamy się do obcych - zauważamy innych ludzi. Chciałbym, żebyśmy mogli przystanąć choć na
chwilę i docenić te momenty.
Dla mnie i moich najbliższych ten czas będzie wyjątkowy, gdyż oczekujemy drugiej córeczki. Życzyłbym
więc sobie i mojej rodzinie przede wszystkim zdrowia i aby ten świąteczny, wręcz bajkowy klimat, pozostał z nami jak najdłużej. Wesołych Świąt i fantastycznego 2017 roku.
Łukasz Bednarek,
Dyrektor Hali Widowiskowo - Sportowej
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Święta

Życzę mieszkańcom Koszalina niezwykłych chwil
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, z dala
od wszystkich trosk i zmartwień.
Niech Święta pachnące choinką będą pełne niespodziewanych prezentów i oznak nieskrywanych
uczuć ze strony najbliższych.
Życzę, aby ten magiczny czas wypełniła radość i nadzieja na lepszy Nowy Rok.
Krystyna Kościńska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wszystkim mieszkańcom Koszalina życzę pięknych, radosnych, spokojnych, rodzinnych świąt
z dala od trosk dnia codziennego, chwili wytchnienia i wypoczynku od pracy, obowiązków. Niech ten
nowy rok będzie również rokiem pojednania, tolerancji i dialogu. A mieszkańcom naszego Miasta
i Regionu obchodzących święta wg kalendarza juliańskiego, tj. wyznawców cerkwii prawosławnej
czy grekokatolickiej chciałbym życzyć „Vesełych ta
radisnych Swiat.”.
Roman Biłas
Prezes koszalińskiego oddziału
Północnej Izby Gospodarczej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę mieszkańcom Koszalina rodzinnej atmosfery, szczęścia i spokoju. Niechaj spełniają się Państwa marzenia i realizują plany.
Nadchodzący Nowy Rok 2017 niech przyniesie dni
pełne radości, które wypełnione będą ludzką życzliwością, miłością najbliższych i pozytywną energią.
Monika Tkaczyk
Prezes Zarządu Obiektów Sportowych

Święta Bożego Narodzenia to dni pełne wiary, nadziei i miłości. Niech ten świąteczny czas będzie
dla Nas inspiracją do refleksji i przemyśleń, niech
spotkania z bliskimi dadzą nam radość i spokój,
a nadchodzący Nowy Rok przyniesie powodzenie
w każdej sferze naszego życia i pozwoli zrealizować
wszystkie nasze plany, zamierzenia i marzenia.
Joanna Rydzewska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 9

• „Przewodnik po Bożym Narodzeniu” Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum
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• Zapach zapamiętany. Wystawa prac

Beaty Marii Orlikowskiej w Muzeum

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa
sztuki współczesnej – Sztuka
dawna i rzemiosło od baroku
do secesji – Pradzieje Pomorza.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Od 16.12 do 10.02
„Przewodnik po Bożym
Narodzeniu”. Cykl wystaw

poświęconych atrybutom świąt
Bożego Narodzenia przygotowana przez Muzeum
Etnograficzne w Toruniu.
Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 2.01.2017 r.
11. edycja wystawy interdyscyplinarnej Fala. To spotkanie

artystów i ich indywidualnych
postaw twórczych z widzem.
Idea spotkania i dialogu
towarzyszy organizatorom
wystawy od pierwszej edycji.
Bałtycka Galeria Sztuki;

— Do 31.12
„Sztuka Koszalina. Witraże
koszalińskiej katedry”.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 12.12
Zapach zapamiętany. Wystawa prac Beaty Marii Orlikowskiej. Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 1.12
Zabytek Miesiąca. Renesanso-

wa matryca do wyciskania
kafli. Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 31.12
„Świat miraży wg Graży” Grażyny Posadzy. Pejzaże w for-

mie „miraży”. Wstęp wolny.
Galeria Ratusz, I piętro,
Rynek Staromiejski;

— Do 31.12
Wystawy prac Alicji Gałązki i Justyny Gałązki z Cewlina.

Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;

— Do 9.01.2017 r.
Wystawa pt.: „Adam Mickiewicz baśniowy w 150. rocznicę śmierci”. Będzie realizowa-

na lekcja biblioteczna dla grup
zorganizowanych, rezerwacjaterminu tel. 943481569. KBP
Galeria Region, pl. Polonii;

CENY BILETÓW
— Muzeum:

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

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

• „Świat miraży wg Graży” Grażyny Posadzy

• Grand Prix Przedszkolaków

i Pierwszoklasistów w Pałacu Młodzieży

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

6-7

• Marta Lelek w Filharmonii

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

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

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

— 18:00
Studencki Czwartek.

Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:00
Max Bravura Tour.

Bilety: 10 zł. Jazzburgercafe;

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

reż. P. Ratajczak. Szekspirowska wizja Gry o Tron. Intrygi,
spiski, walka o władzę i wpływy. Klasyczny dramat, który
jest wciąż aktualny. Ryszard
III to szekspirowska, wartka opowieść o kondycji współczesnych decyzji politycznych,
obywatelskich. Ryszard III,
władca, który stał się mitem
i ucieleśnieniem zła w spektaklu BTD staje się pretekstem, by twórczość Szekspira
teatralnie zbadać pod kątem
współczesnych moralnych wyborów, agresywnych decyzji.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:30
Grand Prix Przedszkolaków
i Pierwszoklasistów. Zapra-

szamy na Turniej Szachowy

Grand Prix Przedszkolaków
i Pierwszoklasistów, który poprowadzi Dariusz Długopolski sędzia główny klasy II.
W turnieju mogą uczestniczyć
zawodnicy niezrzeszeni
i bez kategorii szachowej.
Zapisy u sędziego zawodów:
Dariusz Długopolski,
tel. 729 172 172. Liczba
miejsc ograniczona.
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 18:30
Koncert symfoniczny „140.
urodziny Mieczysława Karłowicza”. M. Caldi – dyrygent,

M. M. Lelek – skrzypce, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: G. Bacewicz
Kaprys – polski na orkiestrę
smyczkową, K. Szymanowski
– I koncert skrzypcowy, Benjamin Britten – „The Young
Person’s Guide to the Orchestra” op. 34. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Grudniowy Rock Fest:
Carnage I Hellvoid Chleyer
Tour 2016. Koncert rockowy.

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

• KMW: „Sekretne życie zwierzaków domowych”

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

fot. Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Rsc w Kawałku Podłogi

• DKF: „Przełęcz ocalonych” w kinie Kryterium

Widowiskowo-Sportowa;

Galowy (opis na str. 16).

3 Sobota
— 9:30
Turniej Szachowy Mikołajkowo-Świąteczny. Zapisy

w sekretariacie PM. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 10:00-18:00
„Święta jakie były, a jakie są”.

Zapisy w sekretariacie. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 11:00
Turniej recytatorski im. Cypriana Kamila Norwida adreso-

wany do młodzieży szkół gimnazjalnych i młodzieży uczestniczącej w zajęciach placówek
pozaszkolnych. Domek Kata;
— 12:00
Zabawa Mikołajkowa.

Bilety: 45 zł. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Kino Kryterium;
— 17:00
Cantate Domino: koncert
Gdyńskiej Orkiestry
Barokowej Sinfonia Nordica

(opis na str. 16). Sala
Widowiskowa CK105;

— 19:00
Mikołajkowa gala Disco Polo.

Bilety: 59/129 zł. Hala

— 20:00
Grudniowy Rock Fest: Rsc/
Walfad – koncert. Rsc - legen-

da polskiej muzyki rockowej.
Rock, Art Rock, Rock Progresywny. Bilety: 20/25 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

– 20:00
Dwa Sławy. Duet hip-hopowy,

w skład którego wchodzą R. Radosny oraz Astek. Związani na
co dzień z formacjami – Uśpione Miasto i Ustinstrumentalix.
Bilety: 25/35 zł. Jazzburgercafe;

4 Niedziela
— 12:00
Familijny Park Sztuki - „Co to
jest muzyka? – co to za instrument?” W. Bałdys – prowadze-

nie koncertu, M. Caldi – dyrygent, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: B. Britten
„The Young Person`s Guide to
the Orchestra” op. 34. Opowiemy o pięciolinii, nutach, krzyżykach, bemolach i partyturze
dyrygenta. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 16:00
Cantate Domino: koncert

Sala Widowiskowa CK105;
— 19:00
Wszystko o mężczyznach.

Występ gościnny warszawskiego Teatru Kamienica. Udział
biorą M. Lesień-Głowacki,
A. Janiczek i M. Kwaśny.
Bilety: 49 zł. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

5 Poniedziałek

— 18:00
„Single po japońsku” – Duża

Scena. Wynajem sali – Agencja
Monolit. Bilety: 95 zł. BTD;

6 Wtorek
— 8:30, 10:30, 12:30
Królewna Śnieżka i Siedmiu Gnomów. Bilety: 34/29 zł.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:00
Spotkanie autorskie z Wiesławem Romanowskim i promo-

cja książki „Bandera – ikona
Putina”. Wstęp wolny.
Sala kinowa KBP, pl. Polonii;
— 18:00
DKF: „Przełęcz ocalonych”.

Kino Kryterium;

• Justyna Steczkowska akustycznie w Filharmonii

— 19:00
Justyna Steczkowska akustycznie. Bilety: 100/120 zł.

Filharmonia Koszalińska;

— 19:00
Moscow City Ballet „Jezioro Łabędzie”. Bilety: 99-169 zł.

Hala Widowiskowo-Sportowa;

7 Środa
— 11:00
Podróże Świętego Mikołaja La Donna e Mobile zespół

W. Bałdys prelegent grupa wokalna Koliber. Za sprawą obrazów malowanych muzycznym
pędzlem przeniesiemy się m.in.
na piaski egipskiej pustyni, wiedeński bal, węgierskie i rumuńskie ludowe zabawy, scenę baletu z Petersburga, do krainy
meksykańskiego sombrero, argentyńskiego tanga, na spotkanie z swingującym mężczyzną.
Bilety: 15 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Książka: „Stry-

jeńska. Diabli nadali” A. Kuźniak. Wstęp wolny. KBP
ilia nr 8, ul. Andersa;

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne PM
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fot. Materiały promocyjne
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• Saprophyte w Kawałku Podłogi

• Sobotnie Poranki Artystyczne w Pałacu Młodzieży

8 Czwartek

10 Sobota

— 17:00
Spotkanie autorskie
z Marcinem Mellerem i pro-

— 10:30
Sobotnie Poranki Artystyczne.

mocja książki „Sprzedawca
arbuzów” (opis na str. 19).
Wstęp wolny. KBP, pl. Polonii;

— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem. Wstęp wolny. Club105;
— 19:00
Recital Krzysztofa „Jurkiela”
Jurkiewicza. Bilety: 15 zł. Ka-

wałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:00
Tymon Tymański One Man
Show. 30 piosenek z trzech

sowizdrzalskich płyt w formie
songwritersko-didżejskiej.
Bilety: 20/30 zł Jazzburgercafe;

9 Piątek
— 16:30
Spotkanie MDKK. A. Sapkow-

skiego „Lux perpetua”.
Wstęp wolny. KBP filia nr 3,
ul. Młyńska;
— 20:00
Saprophyte + The Same.

Bilety: 15 zł. Kawałek Podłogi;
— 12:00-20:00
Targi Sztuki i Dizajnu

(opis na str. 14);

Jeśli szukasz pomysłów na ręcznie robione ozdoby choinkowe, koniecznie przyjdź do Pałacu Młodzieży (dzieci z klas I-III
wraz z rodzicami). Zapisy w sekretariacie. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 11:00-14:00
Giełda kolekcjonerska.

Zgłoszenia, tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Bociany”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 12:00
W samo południe. Spotkanie

poświęcone będzie niezwykłym
znaleziskom mumii odkrywanych na pustyni Takla Makan,
położonej w obrębie chińskiej
prowincji Xinjiang.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00-20:00
Targi Sztuki i Dizajnu

(opis na str. 14);

— 16:00
Kolędowanie z Mikołajem.

Zapraszamy do grania i śpiewania kolęd. Uczestnikami
koncertu będą wychowankowie

• „Między łóżkami” w BTD

• DKF: „Światło między oceanami”
w kinie Kryterium

fot.: freeimages.com

fot. Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

11 Niedziela
pałacowego Chóru Dziecięcego „Mali artyści” oraz zespołów
Czarno na Białym i Małego
Czarno na Białym prowadzonych przez p. Małgorzatę Orłowską. W tym roku do współorganizacji imprezy został
zaproszony Zespół Taneczny
GRACE prowadzony przez
p. Jowitę Michałowską.
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— 11:00-16:00
Jarmark jamneński. W ofer-

Scena. Wynajem sali – Agencja Odeon. To inteligentna komedia Norma Fostera składająca się z sześciu epizodów,
które przedstawiają zabawne,
ale również wzruszające losy
mieszkańców prowincjonalnego miasteczka w Kanadzie.
Bilety: 90/70 zł. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 20:00
Stand-Up: Darek i Jacek
prezentują: Łukasz „Lotek”
Lodkowski „W punkt”.

— 17:00
„Między łóżkami” – Duża

— 19:00
Rockasta / Quy. Rockasta

to szczeciński zespół przedstawiający niestandardowe i mało
spotykane połączenie akordeonu z muzyką hardrockową
i metalową. Bilety: 20 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

cie, m.in. ozdoby choinkowe,
stroiki – kompozycje florystyczne, gałgankowe lalki i maskotki, malarstwo (na szkle, drewnie, płótnie, kamieniu i akwarela), rzeźba w drewnie, koronki,
przedmioty codziennego użytku
itp. Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
„Szalone nożyczki” – Duża

Scena, reż. A. Chichłowski.
BTD, pl. Teatralny 1;

Bilety: 30/40 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

13 Wtorek
— 9:00
„Dachowanie” – Duża Scena,

reż. M. Borchardt, Ż. Gruszyńska-Ogonowska. Scena Inicjatyw Aktorskich. Spektakl
profilaktyczny. BTD;
— 18:00
DKF: „Światło między
oceanami”. Kino Kryterium;

— 19:00
This – kurs filozoficzny –

otwarte spotkanie. Wstęp
wolny. Kawałek Podłogi;

14 Środa
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Książka:

A.Wajraka „Wilki”. Wstęp wolny. KBP filia nr 9, ul. Struga;
— 18:00
Spotkanie z gdańską poetką
Małgorzatą Wątor rozmowa

na temat rozwoju i przyszłości poezji w Koszalinie. Dodatkowo występ Mini Studia Poezji i Piosenki pod kierunkiem
E. Turowskiej. Po spotkaniu zapraszamy na Slam Poetycki.
Prowadzenie Slamu: M. Grzegorczyk, K. Pilecka i L. Kamiński. Zapisy 60 min przed spotkaniem u organizatorów. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 18:00
Szminka Movie „Osaczona”.
Wyjątkowo środa. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż. R. Matusz. BTD;

fot. Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Izabela Rogowska
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• „Prawda” w BTD

• Tomasz Strahl w Filharmonii

• Koncert Cinemon w Kawałku Podłogi

15 Czwartek

16 Piątek

17 Sobota

— 17:00
Spotkanie autorskie z Robertem Biedroniem połączone

— 10:00
Otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego (opis na str. 15).

— 19:00
„Wieczór kawalerski” – Duża

z promocją książki „Pod prąd”.
Wstęp wolny. Sala kinowa
KBP, pl. Polonii 1;
— 19:00
Scena Teatralna „Smaki i Dotyki” na motywach twórczości

Ingi Iwasiów. Scenariusz i reżyseria: Stanisław Miedziewski,
wykonanie: Krystyna Maksymowicz. Spektakl gościnny
Teatru RONDO w Słupsku
i Teatru Współczesnego
w Szczecinie. Bilety: 20 zł
do nabycia w biurze Teatru.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
Morze Architektury:
spotkanie i wykład. Wstęp

wolny. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż. Rafał Matusz. „Filip” od
sześciu miesięcy każdą przerwę
na lunch spędza z Alice w hotelowym pokoju. Tej jednak przestaje to wystarczać i próbuje
namówić kochanka, by wyjechali razem na weekend.
BTD, pl. Teatralny 1;

Od 16 do 19 grudnia.
Rynek Staromiejski;

— 17:00 i 19:30
„Gwiazdko świeć. Kolędo leć”

– Duża Scena. Koncert kolęd
i pastorałek z udziałem gwiazd
polskiej estrady - A. Majewskiej, O. Bończyk i Z. Wodeckiego. Bilety: 85/95 zł. BTD;
— 18:00
„Rockowe Mikołajki”. Pałac

Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Mistrz
wiolonczeli”, M. Caldi – dyry-

gent, T. Strahl – wiolonczela,
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
Aktorzy czytają (opis str. 25).

Centrala Artystyczna;

— 20:00
Salsoteka. Bilety: 10 zł. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;

— 20:00
Premierowy koncert Zeusa
z albumem „Jest super”.

Bilety: 25/30/35 zł.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

Scena, reż. Z. Derebecki. BTD;
— 20:00
Cinemon: koncert raw pop,
rock'n'roll z Krakowa.

Bilety: 15 zł. Kawałek Podłogi;

18 Niedziela
— 12:00
Teatr Malucha – zajęcia dla

dzieci od lat 5. Reż. M. Borchardt. Mali widzowie odwiedzają teatr po to żeby obejrzeć
bajkę. Bajki takie przeżywamy,
wierzymy w nie. BTD;

— 12:00
Familijny Park Sztuki - „W grocie Króla Gór”. Uczennice szko-

ły muzycznej, W. Bałdys - prowadzenie, M. Caldi - dyrygent,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: E.Grieg Suita
nr 1 i 2 „Peer Gynt”. Baśniowa
opowieść o Królu Gór,
leśnych elfach i księżniczce
Anitrze z muzyką E. Griega
pt.: „Peer Gynt”. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Wieczór kawalerski”– Duża

Scena, reż. Z. Derebecki. BTD;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Muzeum

fot. Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• „Słodkie kolędowanie” w Clubie105

• „Koszalin 1945-2015. Od dyktatury

• O.S.T.R. na Sylwestra w Koszalinie

20 Wtorek

22 Czwartek

31 Sobota

— 18:00
„Słodkie kolędowanie”. Kon-

— 18:30
Wernisaż Dorocznej Wystawy Fotografii. Jak ten czas

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Trolle”. Kino Kryterium,

cert kolęd na rzecz dzieci ze
świetlicy Caritas w Koszalinie.
Udział w nim biorą podopieczni Caritas oraz uczniowie
i przyjaciele szkoły muzycznej
Music Heaven. Biletem wstępu
są słodycze, które w formie paczek zostaną przekazane dzieciom ze świetlicy Caritas. Organizatorami koncertu są szkoła Music Heaven oraz CK105
w Koszalinie. Koncert ma charakter charytatywny. Chodzi o zaangażowanie dzieci ze
świetlicy Caritas i zebranie dla
nich słodyczy tak by pociechy
mogły cieszyć się słodkościami
podczas najbliższych Świąt
Bożego Narodzenia.
Wstęp: słodycze. Club105;
— 18:00 i 20:00
DKF: „Marzenia”. Wyjątkowo
sala Kina Alternatywa,
pl. Polonii 1;

do demokracji”

szybko leci. W tym roku zapraszamy na dziesiąty jubileuszowy wernisaż prac wychowanków pracowni fotografii
prowadzonej przez M. Kalkowską. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

27 Wtorek
— 18:00 i 20:00
DKF: „Życie animowane”.
Wyjątkowo sala Kina
Alternatywa, pl. Polonii 1;

29 Czwartek
— 17:00
„Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji”,
wernisaż (opis na str. 20).

Muzeum, ul. Młyńska;

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Sylwester w Variete Muza.

Cena: 280/320 zł/os. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

— 20:30
Sylwester w Teatrze. Rezerwa-

cja: tel. 94/342-22-67, 502 341
700. BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Sylwester. Kawałek Podłogi,

ul. Piastowska;

— Sylwester Miejski
2016-2017 (opis na str. 17).
Program:
22:30 – solowy set DJ HAEM;
23:00 – koncert O.S.T.R.;
23:55 – życzenia od Prezy-

denta Miasta Koszalina;

24:00 – powitanie Nowego
Roku, pokaz fajerwerków;
00:10 – zakończenie Sylwestra.

Wstęp wolny.
Rynek Staromiejski;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 12. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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Kalendarium kulturalne

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

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

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

Polecamy kultura
Duże zainteresowanie ubiegłorocznymi Targami
Sztuki i Dizajnu, spowodowało, że zapraszamy Państwa na drugą ich edycję.
Impreza jest miejscem, gdzie mogą integrować się
lokalni twórcy i jednocześnie bodźcem do rozwoju lokalnego przemysłu kreatywnego. W drugiej edycji
powierzchnia wystawiennicza powiększona zostanie
również o parter City Boxu. Organizatorzy spodziewają się ok. 50 wystawców, zaproszeni są także goście
specjalni z Polski. Nie zabraknie spotkań autorskich,
warsztatów i prelekcji, a najlepsi wystawcy zostaną
uhonorowani nagrodami w kategorii „Najlepsze Stoisko” i „Najlepszy Produkt” II edycji Targów.
Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury
105 w Koszalinie oraz Galeria Scena, a Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta
Koszalina Piotr Jedliński i wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
Partnerzy TSiD: Dobry Sztos, City Box, Powidoki, Jazzburgercafe, AdMedia, Politechnika Koszalińska.

fot.: Katarzyna Koperkiewicz

„Dobry prezent
to Sztuka”

Program Targów (organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do zmian programu):
8.12 Koncert Tymona Tymańskiego jako rozgrzewka przed targami, godz. 20:00, Jazzburgercafe.
9-10.12 Targi, od 12:00 do 20:00
— spotkanie z Patrykiem Paluszkiem i członkiem
Crowdfundingowej platformy „Wspieram to”,
— spotkanie z NeSpoon/artystką z pogranicza
street artu, ceramiki i malarstwa,
— przyznanie nagród w kategoriach „Najlepsze
stoisko” i „Najlepszy produkt” II edycji KTSiD,
— spotkanie autorskie z dr Iwoną Mikołajczyk /
Instytut Wzornictwa PK,
— spotkanie z dr Aliną Ostach-Robakowską / Instytut Wzornictwa PK,
— spotkanie z Fashion Revolution Poland,
— wystawa pokonkursowa – Międzynarodowego Konkursu Laser Innovation Poland/ Instytut
Wzornictwa PK,
— pokazy, prelekcje, wykłady, warsztaty, strefa
chill out- czytelnika,
— codziennie w przestrzeniach targowych muzyka tła – Plastelina Soundsystem.
Miejsca: targi – CityBox, Rynek Staromiejski.
Imprezy okołotargowe: poranki śniadaniowy
brunch w Kawiarni Powidoki, ul. Piłsudskiego,
codziennie podwieczorki after party w Jazzburgercafe. ■ (KK)
9-10 grudzień, II Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu, City Box, Rynek Staromiejski 14. Godz. otwarcia targów: 12:00-20:00.
Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie
oraz Galeria Scena.
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Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark
Bożonarodzeniowy
Wszyscy koszalinianie robią świąteczne zakupy
i byłoby bardzo sympatycznie, gdyby wzorem ubiegłego roku, zechcieli skorzystać z oferty jarmarku na
Rynku Staromiejskim. Rok temu było ich ponad 10
tysięcy. Zakupy przed Ratuszem będzie można robić przez cztery grudniowe dni.
Jarmark zostanie oficjalnie otwarty przez Prezydenta Piotra Jedlińskiego 16 grudnia o godz.
10:00. Na Rynku pojawią się także dzieci z koszalińskich przedszkoli, które będą ubierały choinki, będące dekoracją placu podczas imprezy. Dzieci przywita Święty Mikołaj.
Od piątku do poniedziałku w godzinach od 10:00
do 19:00, na placu ustawione będą stoiska z rękodziełem artystycznym: wyrobami z drewna, ozdobami na
choinkę, dekoracjami świątecznymi, ręcznie szytymi zabawkami, wyrobami retro, ozdobami filcowymi, torebkami, ręcznie robionymi portfelami, bombkami, stroikami i wiankami bożonarodzeniowymi,
mikołajami, aniołami ceramicznymi, obrazkami, mydłami naturalnymi, lampionami, ornamentami ze
szkła witrażowego, dekoracjami na choinkę, wyrobami ze sznurka, pierniczkami, wyrobami szydełkowy-

mi (obrusy, serwetki, czapki, szaliki, chustki, poduszki), ozdobami z masy solnej, ręcznie robioną biżuterią,
kolczykami, łańcuszkami, bransoletkami, toczonymi na kole wyrobami ceramicznymi. Będzie można
nabyć także produkty regionalne, stroje góralskie,
a z wyrobów gastronomicznych: chałwę, obwarzanki,
grzańce, sery regionalne, nalewki, wędliny, wędzonki,
chleb wiejski, miody pitne, kawy, herbaty, czekolada
do picia, zioła suszone, syropy.
W sobotę i niedzielę na placu pojawią się świąteczne karuzele, z których dzieci będą mogły korzystać bezpłatnie.
W czasie jarmarku przewidziane jest także spotkanie ze Świętym Mikołajem, wspólne wypiekanie
pierników, można będzie sobie robić zdjęcia w świątecznej fotobudce.
W niedzielę o godz. 11:00 Pan Prezydent będzie
rozdawał mieszkańcom choinki. ■ (KG)
16-19 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy,
godz. 10:00-19:00, Rynek Staromiejski.
Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie
oraz Urząd Miejski w Koszalinie.

Polecamy kultura

Cantate
Domino
Mieszkańcy Koszalina kolejny raz będą mieli okazje wziąć udział w koncertach w ramach Festiwalu Pieśni Religijnej im. św. Jana Pawła II „Cantate
Domino”:
Po części konkursowej w której wystąpią najlepsi wykonawcy nurtu muzyki chrześcijańskiej
z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odbędą się
wieczorne koncerty. 3 grudnia o godz. 17:00 w Sali
Widowiskowej CK105 pojawi się laureatka nagrody im. prof. Ireny Maculewicz Żejmo, Maria Dąbrowska z udziałem zaproszonych artystów, m.in.
Gdyńskiej Orkiestry Barokowej Sinfonia Nordica. Jej koncert poprowadzi Krzysztof Dąbrowski,
syn laureatów. Kapituła nagrody przyznała tegoroczną nagrodę Państwu Marii i Wacławowi Dąbrowskim za wielki wkład w budowę koszalińskiego środowiska muzycznego, propagowanie
muzyki sakralnej oraz cierpliwą, systematyczną,
fachową, pełną serca, pracę z młodzieżą, Rozpoczęli oni swoją działalność artystyczną w latach 60tych. Tworzyli i współtworzyli różne zespoły i chóry o dużym znaczeniu dla regionu, m.in. Kasztany,
Kolibry, Madrygał, Forte, Cantabile, Dominanta, Chór Katedralny. Byli dyrygentami, instruktorami muzyki, prowadzili grupy recytatorskie. Pan
Wacław niestety nie doczekał tej chwili, odszedł od
nas 3 listopada. Obok krótkie wspomnienie tego
wspaniałego pedagoga. 4 grudnia, również w Sali
Widowiskowej CK105 o godz. 16:00 odbędzie się
Koncert Galowy z udziałem nagrodzonych artystów. Wstęp wolny. ■ (KG)

Wacław Dąbrowski
1939-2016
Pochodził z Krasnej Woli na Polesiu. Stamtąd
z rodzicami, w 1945 roku przyjechał do Słupska, gdzie
ukończył Liceum Pedagogiczne, a potem Studium
Nauczycielskie, następnie pedagogikę na UAM w Poznaniu. Z Koszalinem związała go szefowa „Dialogu”, Henryka Rodkiewicz. Z teatrem w Domku Kata
związany był do końca, na spektakle zapraszał swoich uczniów, których w czasie całej swojej kariery zawodowej wychował setki. Wielu z nich jest aktorami, muzykami czy lektorami. Pan Wacek, instruktor
żywego słowa, miłośnik teatru, niezrównany recytator. Pracę pedagogiczną rozpoczął w SP nr 10, jako
nauczyciel muzyki. Tam od razu założył dwa chóry
i tam poznał przyszłą żonę – Marię. Przeżyli razem
50 lat, wychowali dwóch synów. Wspólnie prowadzili swoje wszystkie zespoły, chóry i teatry. Wspólnie
przeszli najpierw do Liceum Ekonomicznego a potem
do I LO im. Dubois. Prowadził Zespół Pieśni i Tańca
w Miejskim Ośrodku Kultury. Pracował też w ówczesnym Pałacu Młodzieży, skąd odszedł na emeryturę.
Od ponad 30 lat prowadził najpierw w MOK, potem
w CK105 zespoły i grupy teatralne oraz recytatorskie.
Był radnym III kadencji w latach 1998-2002. Zawsze
uśmiechnięty, życzliwy, skromny i cierpliwy. Takim
go będziemy pamiętać. ■ (KG)

Polecamy kultura

Mikołajki
w kinie
Kryterium
W ramach zbliżającego się święta Mikołaja, kino Kryterium przygotowało specjalne
mikołajkowe seanse dla najmłodszych.
W sobotę 3 grudnia w ramach seansu
Kina Małego Widza o godz. 12:00 wyświetlona zostanie bajka „Sekretne życie zwierzaków
domowych”. To historia o tym, czym zajmują się i co robią w domu nasze ukochane zwierzaki podczas naszej nieobecności. Bilety na
ten seans kosztują 10 zł. Natomiast we wtorek 6 grudnia o godz. 9:00 i 11:00 będzie można zobaczyć bajkę pt.: „Święty Mikołaj dla
wszystkich” o trzech zwierzakach, które wyruszają na poszukiwania Świętego Mikołaja,
by dostarczyć mu swoją listę prezentów. Bilety na ten seans kosztują złotówkę dla dzieci
z Koszalina oraz 7 zł dla pozostałych.
Na wszystkie dzieci, które przyjdą
tego dnia do kina będzie czekać słodki
upominek od św. Mikołaja :) ■ (DT)

Sylwester
z O.S.T.R.
Spora grupa Polaków dorastała słuchając O.S.T.R. czyli
Adama Ostrowskiego, muzyka, producenta, instrumentalisty
i rapera. Jednego z najbardziej pracowitych i utalentowanych
artystów w Polsce. Od kilkunastu lat konsekwentnie podążającego w raz obranym kierunku artystycznym. Tym razem
koszalinianie będą mogli powitać z nim Nowy Rok.
O.S.T.R. pochodzi z muzycznej rodziny, urodził się i wychował w Łodzi. Jest absolwentem łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec, pomysłowo wykorzystuje przyswojoną wiedzę klasyczną w kompozycjach opartych na czarnej muzyce miejskiej. Krótki i przypadkowy występ na scenie
łódzkiego klubu Prokadencja zapewnił mu w 2001 roku kontrakt na debiutancki album w Asfalt Records. Z wytwórnią tą
związany jest do dzisiaj. Przyjaciel swoich fanów, człowiek towarzyski, otwarty, na co dzień skromny. Żonaty, ojciec dwóch
synów.
Ostrowski jest autorem 19 albumów muzycznych, posiadaczem 5 złotych i 4 platynowych płyt. Trzykrotny laureat
Fryderyka - Nagrody Akademii Fonograficznej. Od kilkunastu lat w nieprzerwanej trasie koncertowej. Jeden z pionierów
w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów hiphopowych w Polsce. ■ (RC)
22:30, Sylwester Miejski, DJ Haem, O.S.T.R., Rynek Staromiejski, wstęp wolny.

fot.: Materiały promocyjne

16-17

PROPOZYCJE KINA KRYTERIUM:
Dyskusyjny Klub Filmowy, kino ambitne dla każdego.
6 grudnia – „Przełęcz ocalonych”
13 grudnia – „Światło między oceanami”
20 grudnia – „Marzenia” (godz. 18:00 i 20:00, sala kina Alternatywa)
27 grudnia – „Życie animowane” (godz. 18:00 i 20:00, sala kina Alternatywa)
BILETY: jednorazowy – 9 zł, karnet ulgowy – 25 zł, karnet normalny – 30 zł

Szminka Movie, seanse filmowe dla Pań!
14 grudnia – „Osaczona”
BILETY: 10 zł

Kino Małego Widza, czyli najnowsze animacje dla najmłodszych!
3 grudnia – „Sekretne życie zwierzaków domowych”
10 grudnia – „Bociany”
31 grudnia – „Trolle”
BILETY: 10 zł

Filmy premierowe najtaniej w Koszalinie!
od 2 grudnia – „Przełęcz ocalonych” i „Światło między oceanami”
od 15 grudnia – „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”
BILETY: normalny – 17 zł, ulgowy/dla Seniora – 15 zł, tanie poniedziałki/grupowy – 12 zł,
Karta Dużej Rodziny – 11 zł

Odwiedź nas:
www.ck105.koszalin.pl/kino
www.facebook.com/kinokryterium

Napisz lub zadzwoń do nas:
kryterium@ck105.koszalin.pl
(94) 3475703/37/41

Polecamy kultura

Marcin Meller jest reporterem i felietonistą związanym z periodykiem „Newsweek”, a także twórcą i prowadzącym program „Drugie śniadanie mistrzów” w TVN24 oraz (wraz z Magdą Mołek) „Dzień
Dobry TVN”. Ukończył historię na Uniwersytecie
Warszawskim, był działaczem podziemnego NZS-u i Pomarańczowej Alternatywy. W latach 1991-2003
był reporterem tygodnika „Polityka”, w tym czasie
spędził dwa lata w Afryce, pisał również m.in. z byłej
Jugosławii, Iranu i Czeczenii. W latach 2003-2012 pełnił funkcję redaktora naczelnego polskiej edycji miesięcznika „Playboy”. W 2011 roku ukazała się bestsellerowa książka „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”
(wyróżniona nagrodą Magellana dla najlepszej książki podróżniczej roku), którą napisał razem z żoną
Anną Dziewit-Meller. W 2013 ukazała się publikacja „Między wariatami – opowieści terenowo-przygodowe”. Najnowsza książka autora, „Sprzedawca arbuzów” stanowi wybór najlepszych tekstów z trzech
ostatnich lat działalności dziennikarza. Publikacja
jest bardzo bogatym zbiorem anegdot i opowiastek

z czasów młodości, zestawionych z obecną perspektywą męża i ojca. Dodatkowo zawiera komentarz autorski dotyczący aktualnych wydarzeń politycznych
i społecznych. Całość została napisana żywym, soczystym i błyskotliwym językiem, z którego znany jest
Marcin Meller. Do udziału w spotkaniu autorskim
niech zachęci Państwa fragment książki: „Do dzisiaj
na najważniejszej książkowej półce w mym domu,
czyli w toalecie, honorowe miejsce zajmują ulubieni
felietoniści: Kisiel, Antoni Słonimski, George Orwell,
Arturo Perez-Reverte (mój osobisty numer jeden), Jeremy Clarkson, Stanisław Barańczak czy Bolesław
Prus. Oczywiście poczytałbym sobie za niesłychany
zaszczyt, gdybym wylądował w Twojej, Drogi Czytelniku, toalecie. Nie ma doskonalszego miejsca na czytanie felietonów”. Spotkanie autorskie z Marcinem
Mellerem w czwartek, 8 grudnia, o godz. 17:00 w sali
kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
Strona przygotowana przez
Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Arbuzy
Mellera

fot.: Marcin Klaban
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fot.: I. Łukjaniuk

Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury
do demokracji.

▴ Półprzewodniki (główny produkt

fot.: I. Łukjaniuk

Zakładów Przemysłu Elektronicznego
„Kazel” w Koszalinie)

▴ Sztandar Zrzeszenia Kupców

fot.: I. Łukjaniuk

i Przemysłowców w Koszalinie (1947 r.)

▴ Poniemiecka krajalnica do chleba
(okres międzywojenny)

Nowa muzealna ekspozycja dotyczy powojennej historii Koszalina i będzie przedstawiać
najważniejsze problemy i wydarzenia w życiu
społecznym, politycznym i gospodarczym miasta
w dwóch różnych systemach: dyktatury (okres
PRL) i demokracji (III RP). Wystawa jest okazją do refleksji i wyrobienia sobie własnej oceny
okresu PRL oraz skoku cywilizacyjnego po 1989
r. Pozwala porównać obie rzeczywistości, minioną i obecną, i dostrzec, jak bardzo zmieniło się
nasze miasto, warunki życia i my sami.

Ekspozycja podzielona została na dwie strefy: prywatną obywateli i publiczną. Na wystawie,
oprócz zdjęć i dokumentów urzędowych, prezentowane są także zdjęcia i dokumenty osobowe mieszkańców, świadczące o ich pochodzeniu,
aktywności zawodowej, pracy społecznej i postawach obywatelskich. Ponadto będą również zabytki i przedmioty codziennego użytku ze zbiorów Muzeum w Koszalinie. Dzięki mieszkańcom
Koszalina, którzy przekazali na wystawę eksponaty i pamiątki rodzinne, mogliśmy nadać jej interesującą formę. Swoich zbiorów udostępniło
nam również wiele instytucji. Wystawę uzupełnia część medialna. Szeroki komentarz do najnowszej historii Koszalina zawiera informator do
wystawy.
29 grudnia, wernisaż wystawy, godz. 17:00,
w Muzeum, ul. Młyńska.
Danuta Szewczyk
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Zwieńczeniem działalności
artystycznej Filharmonii w 2016
roku będą dwa symfoniczne koncerty prowadzone przez maestro
Massimiliano Caldiego.
Koncertem 2 grudnia pragniemy zwrócić Państwa uwagę na twórczość polskiego kompozytora i dyrygenta Mieczysława Karłowicza. Podczas koncertu
zostanie wykonane jedno z jego
dzieł upamiętniające 140. rocznicę urodzin. Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej wykona prolog
do „Bianca da Molena”. Utwór ten
powstał w okresie studiów kompozytora około 1900 roku jako
muzyka do dramatu Józefata Nowińskiego „Biała gołąbka”. Melomani tego dnia będą mieli także okazję wysłuchać I koncert
skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego oraz „The Young Person’s Guide to the Orchestra” op.
34 Benjamina Brittena. Koncert
skrzypcowy usłyszymy w wykonaniu Marty Magdaleny Lelek opisywaną przez recenzentów jako „wybitną”, „zachwycającą barwą dźwięku”, „o zapierającej
dech w piersiach technice”, „oczarowująca publiczność wdziękiem
i intensywnością interpretacji”.
Ostatnie z wykonywanych dzieł
pierwotnie było dedykowany celom edukacyjnym jako muzyka
do filmu dokumentalnego o nazwie „Instrumenty Orkiestry”.
16 grudnia jako solistę gościć będziemy jednego z najwybitniejszych polskich wiolonczelistów
Tomasza Strahla. Artysta od wie-

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii
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Symfoniczny
koniec roku
lu lat prowadzi ożywioną działalność koncertową. Jest Profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Finlandii, Niemczech, Japonii i Ameryce Południowej. Zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych
konkursach wiolonczelowych. Z koszalińskimi muzykami wykona dzieło Édouarda Lalo Koncert wiolonczelowy d-moll. Podczas tego wieczoru
słuchacze wysłuchają także Uwertury do opery „Don Pasquale” Gaetano
Donizettiego oraz I i II suita „Peer Gynt” Edvarda Griega.
Grudzień to także czas przygotowań do koncertów karnawałowych
na które sprzedaż biletów trwa już od 17 listopada. W ofercie artystycznej
w 2017 roku znajdą się zarówno sławni na cały świat wykonawcy jak i debiutujący niedawno artyści. Jako przykład można tu podać pianistę Adama Makowicza oraz trzy piękne i równie zdolne panie z zespołu Singin’
Birds, nawiązujące swoimi wykonaniami do stylistyki retro. Szczegółowy
opis programów koncertowych zostanie umieszczony w kolejnym wydaniu Trendy a dla niecierpliwych bieżące informacje dostępne są na stronie
internetowej Filharmonii Koszalińskiej.
Zapraszając na nasze koncerty pragniemy jednocześnie w imieniu
muzyków oraz pracowników administracji Filharmonii Koszalińskiej życzyć Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Do siego roku!
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

fot.: Materiały promocyjne PM
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W Koszalinie
po łacinie
„Lectoribus omnibus Camillus Baranius s.d…”
Tak właśnie mógłby przywitać się autor niniejszego tekstu, gdyby pisał go był przed dwustu laty. Każdy zaś czytelnik acta diurna (scil. gazeta) zrozumiałby
owo powitanie bez zaglądania do dictionarium (scil.
słownik). Znajomość języka, od którego rozpocząłem
była wszak wśród polskich czytelników powszechna
(sic!). Łacina stanowiła przecież jeden z dwóch urzędowych języków Polski usque ad (scil. aż do) ostatniego rozbioru. Dziś osoba znająca język Cycerona, Horacego i Wergiliusza to rzeczywiście rara avis (scil.
rzadki ptak). I choć w koszalińskich szkołach lekcje
łaciny to przeszłość, w naszym mieście istnieje placówka, oferująca zajęcia z łaciny. To Pałac Młodzieży!
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Mógłby ktoś zapytać, po co uczyć się jakiegoś języka ve mortuus (scil. zombie). Pytanie takie wynikałoby jednak wyłącznie z tego, co po łacinie nazywa się
ignorantia (scil. niewiedza). Czy nie miał racji Goethe
pisząc: Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist
du Mensch albo Włosi z proverbium (scil. przysłowie)
traduttore – traditore? A przecież literatura łacińska
istnieje, a bez znajomości języka, w którym powstała
dziś nie znalibyśmy początków historii Polski, Anglii
czy Niemiec, nie wiedzielibyśmy, co Newton miał na
myśli – ufam, że inter omnes constat (scil. powszechnie wiadomo), iż fizyk ten nie spisał swych myśli po
angielsku a po łacinie, podobnie jak Kopernik i wielu innych naukowców, filozofów i literatów. Znając łacinę posiadasz, drogi Czytelniku, dostęp do ponad
dwóch tysięcy lat literatury wszelkich dziedzin.
No a może jakiś praktyczniejszy – choć o tempora, o mores (scil. co za czasy, co za obyczaje), cóż praktyczniejszego od kluczy do drzwi literatury – wymiar
łaciny? Proszę bardzo… gdyby dziś w szkołach nauczano łaciny, większość uczniów znałaby kilka języków, zamiast ledwo mówić Anglice (scil. po angielsku). Znając łacinę w pakiecie dostaje się bowiem
kilka innych języków gratis (scil. darmo). Wystarczy
wiedzieć, że łaciński amicus (scil. przyjaciel) to włoski amico, hiszpański i portugalski amigo, rumuński
amic, francuski ami, a po angielsku przyjaźń to nie
tylko friendship, sed etiam (scil. ale również) amity.
Łacina = superłatwość w nauce innych języków.
Zapraszam więc humanistów – bo jak pisał
w pierwszej polskiej encyklopedii Samuel Orgelbrand, humanizm to nauki, do których niezbędna jest
gruntowna znajomość języków starożytnych – na zajęcia łaciny do Pałacu Młodzieży w środy, od 17:00 do
19:15, do sali 304 na poddaszu.
Kamil Barański
Łacinnik z Pałacu Młodzieży w Koszalinie
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AZS Koszalin
— koszykówka
— 3.12
Stal Ostrów Wlkp.
– AZS Koszalin;
— 10.12
AZS Koszalin
– Rosa Radom,

bilety:
normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł,
ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 19.12
Twarde Pierniki Toruń
– AZS Koszalin;
—28.12
AZS Koszalin
– Trefl Sopot,

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

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 3.12
Gwardia Koszalin
– Sambor Tczew,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

— 10.12
Gwardia Koszalin
– Energetyk Gryfino,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

Zapasy dobre
dla wszystkich
Zapaśniczy Klub Sportowy - ZKS Koszalin, to jeden z utytułowanych miejskich klubów z tradycjami. W obecnej formie istnieje od 1991 roku, ale jest spadkobiercą blisko 50-letniej historii
koszalińskich zapasów, dotąd wytrenował setki mistrzów i medalistów. Dzisiejszy ZKS szkoli dzieci, juniorów i seniorów do
trzydziestego roku życia. W każdej grupie wiekowej ma w swoim
dorobku medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, czy
olimpijczyków. Za szkolenie zawodników odpowiada jeden z najwybitniejszych polskich trenerów - były trener Kadry Olimpijskiej i Olimpijczyk z Sydney 2000 Zygmunt Kret, który wraz z synem Dawidem jest filarem klubu. W mijającym roku zawodnicy
ZKS zdobyli pięć tytułów mistrza kraju w różnych grupach wiekowych. Do wyróżniających się zawodników klubu należy Angelika Mytkowska i Szymon Janz. Zapasy są złożonym sportem
walki, której przebieg odbywa się zarówno w pozycji stojącej jak
i parterowej czyli leżącej i klęcznej. W dalszej fazie szkolenia każdy przechodzi indywidualizacje technik zapaśniczych specjalnie przystosowaną do jego zdolności ruchowych. Klub mieści
się w Hali ZOS przy ulicy Orlej 14 w Koszalinie działa od poniedziałku do piątku w godz. 16-20. ZKS Koszalin serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych uprawianiem zapasów, zarówno chłopców jak i dziewczęta. ■ (RB)

Aktywny Koszalin

Prawdziwych fanów czytania książek w Polsce
ubywa z roku na rok i nie zmienia tego nawet Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Pomocne, oprócz ebooków lubianych przez młodych ludzi, mogą być różne lokalne działania. Jedno z nich
całkiem dobrze zaczyna sobie radzić w Koszalinie.
Z inicjatywy Dominiki Mrozowskiej, aktorki koszalińskiego teatru, możemy raz na kilka tygodni
obejrzeć i posłuchać aktorów czytających dramaty.
Nie jest to takie zwykłe czytanie, należy nazwać je
performatywnym, ponieważ występującym towarzyszą rekwizyty, muzyka, a także charakteryzacja
i kostiumy. Dominika nie wyklucza innych lokalizacji dla tych spotkań, tymczasem nasi aktorzy zostali
przygarnięci przez Centralę Artystyczną.
Dotąd mieliśmy okazję obejrzeć dwa „czytania”
- „Opowieści o zwykłym szaleństwie” Petera Zelenki i „Być jak Kazimierz Deyna” Radosława Paczochy. Wybór Dominiki padł na te właśnie teksty dlatego, że do współpracy udało się namówić aż dwunastu aktorów, a nie ma zbyt wielu dramatów z tak
dużą obsadą. Został już wybrany trzeci tekst: „Biały
dmuchawiec” Mateusza Pakuły, młodego dramatopisarza, zwanego polskim Davidem Lynchem i Dorotą Masłowską w spodniach, z powodu charakterystycznego języka. O ile dwa pierwsze utwory pełne
były sytuacyjnego i językowego dowcipu, tym razem spotkamy się z surrealistycznym kryminałem
w polskim Twin Peaks. Aktorzy zapraszają do Centrali Artystycznej 16 grudnia o godz. 19:00.

Aktorzy
czytają
Dominice i naszym aktorom należą się wielkie
brawa za odświeżenie formuły teatralnej poza teatrem i zaangażowanie się w wolnym czasie w przygotowanie prezentacji. Jak mówi Dominika, nie zawsze było to łatwe i zdarzało się, że próbowali podczas wyjazdów w teren ze spektaklami, bo tylko
wtedy była szansa na spotkanie całego zespołu czytających. Udało się stworzyć coś oryginalnego także dlatego, że wszyscy wkładają w ten projekt serce i zaangażowanie, co widownia bardzo sobie
ceni. Skoro mowa o cenieniu, to podczas pierwszego spotkania aktorzy składali się, aby pokryć koszta praw autorskich i co prawda zebrana w Centrali
do kapelusza kwota od widzów pokryła tę składkę,
to jednak było coś niecodziennego w tym, że każdy musiał zapłacić za to, żeby mógł zagrać. Dominice zależy, żeby projekt trwał jak najdłużej i żeby był
dostępny dla widzów nieodpłatnie. Mimo to, trwają prace nad pozyskaniem środków, które z czasem
być może pozwolą m.in. na zaproszenie znajomych
reżyserów z Polski, aby jeszcze podnieść jakość kolejnych prezentacji. ■ (KG)

▴ Wojtek Kowalski i Dominika Mrozowska

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Andrzej Preckajło
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Postać

Zwyczajny,
złoty chłopak
— Jakie emocje towarzyszyły pierwszemu sukcesowi?
— Pierwszy poważny sukces to nominacja na Igrzyska
do Aten w 2004 roku. Byłem bardzo zadowolony. Ciężko pracowałem i powoli wyniki przychodziły same.
Kiedy potwierdziłem to na zawodach byłem dumny,
bo nie zawsze mi wychodzi tak jak na treningu.

Maciej Sochal to koszaliński lekkoatleta - pcha
kulą i rzuca maczugą. Przed chorobą był przeciętnie sprawnym nastolatkiem, dzisiaj jest 29-letnim
niepełnosprawnym sportowcem z pokaźną kolekcją medali i rekordów. Niedawno do swoich trofeów dołączył złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich
w Rio de Janeiro.
— Jak sport pojawił się w Twoim życiu?
— W 2000 roku zdiagnozowano u mnie guza móżdżku. Po natychmiastowej operacji mogłem ruszać jedynie powiekami. Konsekwencjami było czterokończynowe porażenie, zaburzenia koordynacji ruchu, problemy ze wzrokiem. Mój rehabilitant zaproponował
bym zapisał się na siłownię. Miałem 16 lat, gdy mój
trener Aleksander Popławski dostrzegł we mnie materiał na sportowca i zaproponował, bym zajął się lekkoatletyką - rzutami z pozycji siedzącej. Powiedział,
że jak dobrze pójdzie, za rok wystartuje na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Atenach. Początki nie były rewelacyjne, ale w miarę upływu lat zaczynałem coś w tym
sporcie znaczyć. Wiele razy nie chciało mi się już trenować, ale powoli sport stał się częścią mojego życia.

— Rzut maczugą – dla przeciętnego człowieka to
egzotyczna dyscyplina.
— Rzucam maczugą, odpowiednikiem oszczepu, bo
choć technika rzutu jest podobna, oszczep w przypadku mojej dysfunkcji jest nie do utrzymania ze
względu na skomplikowany moment wyrzutu. Nie
mógłbym utrzymać dysku czy oszczepu, ale mógłbym sobie na przykład wydłubać oko (śmiech).
— Dla większości interesujących się sportem do
Rio pojechał Pan jako faworyt.
— No, medal mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem
się złota. Byłem co prawda wysoko w rankingu światowym, ale to dopiero na cztery miesiące przed igrzyskami. Na Mistrzostwach Świata, pobiłem ówczesny
rekord – ale nie zawsze wychodzą mi rzuty - dlatego tak naprawdę nie czułem się faworytem na Igrzyskach. W ostatnim rzucie maczuga spadła trzy metry
bliżej, niż rekord świata który sam ustanowiłem.
— Wspiął się Pan na sportowy Mont Everest. Co
dalej?
— Będę nadal trenował, nie zamierzam spocząć na
laurach. Przede mną kolejna olimpiada, po drodze
Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Teraz przygotowuję się do lipcowych Mistrzostw Świata w Londynie. ■ (RB)
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2.12 140. urodziny Karłowicza, Filharmonia
6.12 Steczkowska akustycznie, Filharmonia
6.12 Jezioro Łabędzie, Hala Widowiskowo-Sportowa
8.12 Tymon Tymański One Man Show, Jazzburgercafe
31.12 O.S.T.R., Rynek Staromiejski

