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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Boże Narodzenie to czas niezwykły: pełen dobroci, ciepła, wzruszenia. To moment na zatrzymanie i refleksję; na przypomnienie tego,
co w naszym życiu jest najcenniejsze. To okazja do rodzinnych spotkań z tymi, których kochamy, cenimy; którzy są ważni i bliscy. To także czas obdarowywania się, dzielenia, wzajemnego docenienia, troski
i wdzięczności.
Ufam, że ten magiczny, świąteczny czas będzie dla nas wszystkich wypełniony ciepłem, rodzinną atmosferą, radością i życzliwością.
Niech świąteczny czas przyniesie nam spokój, pogodę ducha oraz cudowne chwile wypełnione marzeniami i dźwiękiem kolęd.
Życzę Państwu spokojnych, pogodnych, rodzinnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2019
Roku!
Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
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Polecamy kultura

Wszystkich miłośników przyrody zapraszamy na wydarzenie organizowane w ramach projektu
Start-up Kultura, czyli konkursu ogłoszonego przez
CK105.
Temat ochrony pszczół i innych owadów zapylających, jest w ostatnich latach niezwykle popularny, zarówno w mediach, jak i literaturze. Wielką popularnością cieszą się książkowe bestsellery poruszające temat fizjologii zapylaczy oraz niebezpieczeństwa
ich wyginięcia. W związku z tym 8 grudnia zapraszamy do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, żeby u progu zimy, wrócić do letnich „klimatów” i spotkać się
z owadami zapylającymi. ■ (KG)

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

Sylwester
z Danzelem

Ul pełen kultury

Danzel, z pochodzenia Belg, doskonały wokalista oraz multiinstrumentalista, promujący muzykę pop i dance. W 2004 roku zadebiutował utworem:
„Pump It Up”. W bardzo krótkim czasie pojawił się
na listach przebojów w kilkunastu krajach Europy co
dało mu ogromną popularność. Na swoim koncie ma
trzy wydane albumy z których pochodzą znane przeboje: „Pump It Up”, „You Are All Of That”, „Put Your
Hands Up” czy „Jump”. Na swoim koncie ma kilka
nagród m.in. MTV Music Awards z 2005 roku, Eska
Music Awards 2005 jako najlepszy zagraniczny Artysta i wiele innych. Danzel jest jedną z najważniejszych
i barwniejszych postaci muzyki tanecznej, a jego
utwory są ciągle grane przez DJ-ów na całym świecie.
Tradycyjnie przed północą na scenie, na Rynku Staromiejskim pojawi się prezydent Koszalina, aby złożyć
mieszkańcom noworoczne życzenia, a o godz. 24:00
niebo rozświetli pokaz fajerwerków. ■ (RC)
31 grudnia, godz. 23:15-0:30, Zabawa Sylwestrowa na
Rynku Staromiejskim, koncert: Danzel. Rynek Staromiejski.

Program wydarzenia:
Godz. 10:00 – film „Pszczółka Maja” (2014 r.) w sali
kinowej;
Godz. 12:00 – spotkanie autorskie z Justyną Kierat autorką książki „Pszczoły miodne i niemiodne” oraz rozdanie nagród w konkursie plastycznym
„W pszczelim królestwie” w sali kinowej;
Wystawa pokonkursowa „W pszczelim królestwie”
– stoiska pszczelarskie, warsztaty plastyczne. Galeria
Region;
Godz. 14:00-16:00 – budowanie hostelu dla zapylaczy
z Greenpeacem. Galeria Region;
8 grudnia, godz. 10:00-16:00, Ul pełen kultury w ramach Start-Up`u Kultura. Koszalińska Biblioteka
Publiczna, pl. Polonii 1.

fot.: Arch. J. Buziałkowskiego
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fot.: W. Szwey

Podsumowanie roku 2018
w koszalińskiej kulturze

Kultura 2018

W mijającym roku postawiliśmy na żmudną pracę – po raz
pierwszy zajęcia warsztatowe dla
dzieci do 12 roku życia będą trwały przez całe ferie zimowe. Zainicjowaliśmy nowy system organizacji imprez: informujemy Państwa o koncercie nawet na pół
roku przed jego planowaną datą
i dzięki temu większość z nich
sprzedaje się do ostatniego miejsca. Efekty przynoszą też nowe
technologie: gdy za pierwszym razem streamowaliśmy wydarzenia
z festiwalu „Młodzi i Film”, mieliśmy po kilkanaście odsłon. A teraz liczba widzów internetowych
to dziesiątki tysięcy! Wreszcie też
przystępujemy do ostatniego, kluczowego etapu moderenizacji amfiteatru – czyli samych prac remontowych. To wszystko składa
się na obraz budowy dobrej, stabilnej oferty kulturowej. Zapraszam
do korzystania z niej.

W tym roku zaproponowaliśmy wachlarz różnorodnych
atrakcji. Przygotowaliśmy 9 wystaw czasowych, gościliśmy 9 prelegentów w cyklu „W Samo Południe”, odbyły się 3 jarmarki oraz
113 Etnograficznych Warsztatów Rękodzielniczych. Spotykaliśmy się na imprezach cyklicznych (Noc Muzeów, Dzień Wolnej
Sztuki, Walentynki w Muzeum)
oraz takich, które odbyły się po
raz pierwszy – spacer historyczny po Koszalinie czy Koszaliński Regional Bus. W ramach obchodów odzyskania przez Polskę
Niepodległości – przygotowaliśmy 3 wystawy (pierwszą jeszcze
pod koniec 2017 r.) oraz warsztaty Rodzina dla Niepodległej. Pod
koniec grudnia planowane jest zakończenie projektu Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. prowadzonego wraz
z Miastem Koszalin.

Paweł Strojek
dyrektor
Centrum Kultury 105
w Koszalinie

Jerzy Buziałkowski
dyrektor Muzeum
w Koszalinie

fot.: I. Rogowska

fot.: I. Rogowska

Pod względem artystycznym
to był bez wątpienia bardzo dobry
rok. Po raz kolejny, w tym roku
wręcz wyśmienicie, sprawdziła się
formuła repertuarowa, która polega na zróżnicowaniu stylistycznym proponowanych w sezonie
spektakli. Sukcesem zakończyła się również tegoroczna 9. edycja
Festiwalu „m-teatr”. Publiczność,
jurorzy i recenzenci podkreślali bardzo wysoki poziom prezentowanych spektakli. Owocem Festiwalu było zaproszenie prezentowanego na nim tegorocznego
spektaklu BTD „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna” w reż. Piotra Ratajczaka na
prestiżowy Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość
przedstawiona” do Zabrza.
Tomasz Ogonowski
dramaturg Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie

Co w Filharmonii Koszalińskiej słychać na koniec roku?
Nowy budynek naszej eFKi świętuje piątą „drewnianą” rocznicę oddania do użytku. Cieszymy
się, że obiekt na stałe wpisał się do
życia artystycznego i społecznego Koszalina i nie tylko, i że chyba koszalinianie naprawdę go polubili. W bieżącym roku za nami
prawie 150 koncertów. Trudno
wyróżnić którykolwiek; w końcu to kwestia gustu. Z pewnością
jednak jesteśmy dumni z obfitej
prezentacji muzyki polskiej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego, Kamerynek
na Rynku Staromiejskim i cyklu
5 koncertów symfonicznych pn.:
„W drodze do Niepodległej”.
Robert Wasilewski
dyrektor
Filharmonii
Koszalińskiej

Kończący się rok w KBP, poza
czytelniczymi nowościami, obfitował w szereg atrakcji: spotkania
autorskie z Marcinem Mellerem,
Jackiem Fedorowiczem, Magdaleną Grzebałkowską, Cezarym Harasimowiczem czy Pawłem Sołtysem – Pablopavo. Hitem okazały
się Amerykańska Noc w Bibliotece, która przyciągnęła ponad 3000
osób oraz „Żywa Biblioteka”, czyli rozmowy z Żywymi Książkami
(przedstawicielami grup narażonych na wykluczenie). Sukces odniósł 15. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, który
został wyróżniony w konkursie
Lodołamacze 2018 – dla pracodawców wrażliwych społecznie.
Ofertę biblioteki dopełniały rozmaite promocje książek, konkursy, wykłady, warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, gra terenowa i pokaz filmów o tematyce
uchodźczej pt.: „Filmy w drodze”.
Dariusz Pawlikowski
dyrektor
Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej w Koszalinie

• Zabytek Miesiąca

• Koszalin 11 Listopada

fot.: PM

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Galeria Malucha „Plastelinowi bohaterowie”
w Pałacu Młodzieży

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 30.11
Zabytek Miesiąca. Popielnica

oraz wykonana z brązu zapinka. Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 30.12
Koszalin 11 Listopada.

Prezentujemy wycinki prasowe z Głosu Koszalińskiego/Głosu Pomorza wydawanych przez
lata PRL-u dokładnie 11 listopada. Partnerzy: Koszalińska
Biblioteka Publiczna w Koszalinie oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Słupsku.
Patronat prasowy objęły: „Głos
Koszaliński”, „Głos Pomorza”.
Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 05.12
Galeria Malucha „Plastelinowi bohaterowie” to prace Igo-

ra Kilara wychowanka Jolanty
Lange. Pałac Młodzieży;
— Od 17.12
Galeria Malucha „Kochamy
święta”. Obrazki świąteczne

„małych” artystów. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
CENY BILETÓW:
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) – 5 zł (1
osoba), grupowy – 5 zł (1 osoba), jedna wystawa – 5 zł
(1 osoba), oprowadzanie –
50 zł (po zgłoszeniu), lekcja
muzealna – 50 zł, lekcja muzealna poza siedzibą muzeum
– 50 zł (plus koszty dojazdu
i delegowania pracownika).
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

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

wy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa, ul. Piastowska 2, pn.-pt. w godz.
11-15, tel. 94 342 62 20 oraz na
godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (emeryci, renciści,
dzieci i młodzież do 26 lat). Bilety grupowe powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł –
normalny, 15 zł – ulgowy, 11 zł
– KKDR, 12 zł – grupowy.
Bilety 2D (pt.-niedz.): 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy,
13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy. Tani poniedziałek: 12 zł.
KMW: 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł. DKF Kids: 15 zł.
Szminka Movie: 10 zł;

• Galeria Malucha „Jesienne dzieciaki”
w Pałacu Młodzieży

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

Muzeum, ul. Młyńska;

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

Muzeum, ul. Młyńska;

— 11:00-14:00
18. Płytowa Giełda
GraMuzyka. Jazzburgercafe,

ul. Pileckiego;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Klakson i spółka” (popcorn za 2 zł).

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00
PREMIERA „Kraina śpiochów”, reż. W. Rogowski,

Duża Scena. Czy sen, jego brak
lub nadmiar, może być przyczyną zmartwienia dworu królewskiego? Może, o ile to dwór
Króla Śpiocha, którego poddani
wzorem jego wysokości sypiają
długo i smacznie. Kiedy okazuje się, że nie wszyscy mogą bez
obaw wypoczywać, władca wyrusza na ekspedycję, której celem jest ratowanie spokojnego
snu. „Kraina” śpiochów to bajka dla wszystkich. BTD,
pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

• Arena Komików Ludzika 2018
w Teatr Variete – Muza

— 18:00
Gaelforce Dance i ich szalo-

ne, pełne energii, spektakularne
występy, dzięki którym do grupy przylgnęło określenie „ferrari tańca irlandzkiego”.
Tak oszałamiającym sukcesem
– jaki odnoszą na świecie – niewiele grup może się pochwalić.
Bilety: od 99 zł. Hala
Widowiskowo-Sportowa;

— 18:00
Arena Komików Ludzika 2018.

4 runda Eliminacji do Finału
Festiwalu „Ludzik 2018” jak
zawsze zaprezentuje najlepszych stand-uperów, solistów
kabaretowych, iluzjonistów, satyryków, bardów i wszelkiej
maści komików, którzy sami na
scenie są w stanie rozbawić
widzów przez ok. 15 min.
Bilety: 20/30 zł. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;
— 19:00
XXIX Festiwal Pieśni
Religijnej: Zespół Jerycho
– po Mszy Św. o godz. 18:00
(więcej str. 18). Katedra NMP;
— 20:00
Sarius w Koszalinie – Wszystko co złe Tour. Bilety: 30-40 zł.

Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. BTD
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• XXIX Festiwal Pieśni Religijnej:
Zespół Muode Koty w CK105

2 Niedziela
— 12:00
„Kraina śpiochów”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:00
„Związek otwarty”, reż.

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

— 16:00
XXIX Festiwal Pieśni
Religijnej: Zespół Muode Koty.

Bilety: 5 zł. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

3 Poniedziałek
— 9:00, 11:30
„Kraina śpiochów”, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

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

Muzeum, ul. Młyńska;

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Narodowy Balet Kijowski. Jezioro Łabędzie

• Szminka Movie: „Miłość jest wszystkim”

• Mikołajki w kinie Kryterium: „Niesamowita

4 Wtorek

5 Środa

6 Czwartek

— 9:00, 11:00
„Opowieść wigilijna” – Cen-

— 9:00, 11:00
„Opowieść wigilijna” – Cen-

— 9:00 i 11:00
Mikołajki w kinie Kryterium:
„Niesamowita historia Wielkiej Gruszki”. Reż.: A. Næsby

w Filharmonii

trum Kultury Teatr w Grudziądzu – spektakl gościnny, Duża
Scena. Każdy mądry człowiek
może dopatrzyć się w „Opowieści wigilijnej” swoich zjaw
przybywających z przestrogami. Bo do samego końca można wszystko przegrać i wszystko
wygrać. Reżyser uważnie wpatruje się w psychologiczny portret Scrooge`a i chce w nim
dostrzec jakieś dobro. BTD;
— 17:30
Spotkanie autorskie z Markiem Szymaniakiem, autorem
książki „Urobieni” reportaż
o pracy. Wstęp wolny. Salka

edukacyjna za czytelnią KBP;

— 18:00
DKF: „Bergman – Rok z życia”.

Kino Kryterium;

— 19:00
Narodowy Balet Kijowski.
Jezioro Łabędzie. Temat bale-

tu zaczerpnięty jest z różnych
legend o dziewczynie zaklętej
w ptaka, występujących w mitologii greckiej i folklorze baśniowym wielu krajów Europy
i Wschodu. Bilety: 100/110 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

w kinie Kryterium

trum Kultury Teatr w Grudziądzu – spektakl gościnny, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka „Błę-

kit” M. Lunde. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 17:00
Dodatki do żywności - czy
wszystkich należy się bać?

Wykład Agnieszki Michalskiej,
dietetyka, absolwentki studiów
magisterskich na kierunku
Dietetyka na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Koszt: 10 zł. Księgarnia
Między Kartkami przy
ul. Zwycięstwa 90-92;
— 18:00
Szminka Movie: „Miłość
jest wszystkim” (Uwaga!
Seans wyjątkowo w środę).

Grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie
się wraz z przypłynięciem do
miasta niezwykłego Świętego
Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

historia Wielkiej Gruszki”

Fick, J. Lerdam, P. Einstein Lipski, 82 min. Para przyjaciół decyduje się na podróż w nieznane w poszukiwaniu tajemniczej Gruszki, o której od dawna
krążą legendy. Nic nie jest typowe – po pierwsze, są zwierzętami; po drugie, każde z nich ma
własny pomysł na podróż. Jak
to wszystko pogodzić? Można,
gdyż obydwoje są żądni przygód... Kino Kryterium;
— 9:00 i 11:00
„Opowieść wigilijna” – Cen-

trum Kultury Teatr w Grudziądzu – spektakl gościnny, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka

„Czarne skrzydła” S. M. Kidd.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;
— 18:00
Ryszard Rynkowski „Inny
nie będę”. Bilety: 75/85 zł,

dostępne: kasy CK105,
www.ck105.koszalin.pl.
Sala widowiskowa CK105;

Kalendarium kulturalne

• Koncert: Romantycy Lekkich Obyczajów

• W Samo Południe. O koszalińskim „Medyku”

7 Piątek

8 Sobota

— 11:00-19:00
II Koszaliński Kongres
Kultury (więcej str. 14-15).

— 10:00-18:30
II Koszaliński Kongres Kultury.

w ramach Koszalińskiego Kongresu Kultury 2018

CK105, ul. Zwycięstwa;
— W repertuarze od 7.12
„Fuga”. Reż.: A. Smoczyńska,
100 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Kolędowanie z gitarą (więcej
str. 23). Koncert kolęd w wyko-

naniu gitarzystów Pałacu Młodzieży, sekcji Marka Dziedzica.
Nie zabraknie brzmienia ukulele i wspólnego śpiewania. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:30
Polski Chór Kameralny. Polski

Chór Kameralny, J. Łukaszewski – dyrygent, W. Frankowski
– pozytyw organowy. Program:
A. Hakenberger „Motety”.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday”, Duża Scena.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 20:00
Koncert: Romantycy Lekkich
Obyczajów w ramach Koszalińskiego Kongresu Kultury
2018. Wstęp wolny (wejściów-

ki dostępne w kasach CK105).
Club105, ul. Zwycięstwa;

w Muzeum

CK105, ul. Zwycięstwa;

— 10:00
Projekcja filmu „Pszczółka
Maja” z 2014 r. reż. Alexsa

Stedermanna w ramach projektu „Ul pełen kultury”. Wstęp
wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1;
— 10:00
Wystawa prac pokonkursowych „W pszczelim królestwie”. KBP, Galeria Region,

pl. Polonii 1;

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Impreza skierowana do wszystkich zainteresowanych „pamiątkami z przeszłości”. Zgłoszenia: tel. 94 343 20 11. Wstęp
wolny. Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
W Samo Południe. O koszalińskim „Medyku”. Wstęp wolny.

Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;

— 12:00
Spotkanie autorskie
z Justyną Kierat autorką książki „Pszczoły miodne i niemiodne”. Sala konferencyjno-kino-

wa KBP, pl. Polonii 1;

fot.: PM

fot.: Muzeum

fot.: Mat. prom.
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• Wspólne kolędowanie w Pałacu Młodzieży

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Pettson i Findus – Najlepsza
Gwiazdka” (po seansie zajęcia
plastyczne). Reż.: A. S. Ahadi,

82 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 13:30
Warsztaty tworzenia hostelu
dla pszczół i dzikich zapylaczy
z Greenpeace, prezentacja

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

— 16:00
Wspólne kolędowanie
(więcej str. 23). Jak co roku

zapraszamy na koncert zespołu
Czarno na Białym pracującego
pod kierunkiem pani
Małgorzaty Orłowskiej. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 17:00
„Klimakterium … i już” – spek-

takl agencyjny, Duża Scena.
Cztery wspaniałe aktorki, cztery „tygrysice w menopauzie”
opowiadają i śpiewają o trudnym okresie życia, który nie
ominie żadnej z Pań. Wspólnota doświadczeń łączy bohaterki
sztuki oraz kobiety na widowni.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: PM

fot.: Muzeum

fot.: BartBarczyk.com/ECM Records

Kalendarium kulturalne

• Sobotnie Poranki Rodzinne w Pałacu Młodzieży

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

9 Niedziela

10 Poniedziałek

— 10:00-12:15
Sobotnie Poranki Rodzinne.

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

— 19:00
Marcin Wasilewski Trio „Live”
Release Tour (więcej str. 18).

— 18:00
Spotkanie literackie zorganizowane z inicjatywy Literomografu – grupy literackiej KryWaj i stowarzyszenia VivaMY
Koszalin. Tym razem w na-

11 Wtorek

Zapraszamy dzieci z rodzicami na zajęcia plastyczne w pracowni Danuty Lech. Zapisy od
26 listopada, tel. 94 348 05 00.
Pałac Młodzieży;
— 12:00
„Kraina śpiochów”,

reż. W. Rogowski, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 12:00
(Koncert wyprzedany)
Familijny Park Sztuki.
„Dziadek do orzechów,
czyli magia świąt”. K. Starybrat

– dyrygent, W. Bałdys – konferansjer, Iwona Wyszyńska –
choreograf, animator koncertów, A. Załucka – multimedia,
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia;
— 17:00
Prezentacja Filmowa dokArt
on tour (więcej str. 19).

Pokaz 6 produkcji, które zostały
nagrodzone podczas Festiwalu
dokumentART w Neubrandenburgu. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa 105;
— 17:00
„Związek otwarty”, Mała

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

w Muzeum

Muzeum, ul. Młyńska;

stroju świątecznym. Z członków grupy obecni będą: Donata
Kuprel-Świeża, Ewa Pietrzak,
Krystyna Wajda, Tomasz Palij, Mariusz Pikulski. Przybyli
goście będą mieli okazję posłuchać wierszy tematycznie związanych ze świętami Bożego Narodzenia, o zimie, z przesłaniem radości, dobroci, miłości.
W oprawie muzycznej usłyszymy kolędy w wykonaniu Donaty Kuprel-Świeżej i Tomasza
Palija. Przewidziane są jeszcze inne niespodzianki. W trakcie spotkania już tradycyjnie
wystawione zostanie stoisko
z książkami obecnych członków
grupy Literomograf, a także
inne pozycje książkowe koszalińskiego wydawnictwa
KryWaj. Klub „Prywatka”,
ul. Wł. Andersa 22;

• Marcin Wasilewski Trio „Live” Release Tour
w Filharmonii

W ramach światowej trasy
z okazji wydania koncertowej
płyty „Live”, zespół zagra
w Koszalinie. Bilety: 55-65 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

— 17:00
Koncert „W kolędowym
nastroju”, w którym wystąpią:

Zespół Słowno-Muzyczny,
Zespół Śpiewaczy „Zacisze”,
Zespół Muzyczny Marka
Dziedzica z Pałacu Młodzieży.
Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Jeszcze dzień życia”.

Reż.: D. Nenow, R. de la Fuente, 85 min. Oparta na książce
Ryszarda Kapuścińskiego historia reportera realizującego swoją misję w ogarniętej wojną Angoli w 1975 r. Podczas wyprawy
Kapuściński zdaje sobie sprawę,
że jest świadkiem wydarzeń,
których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora. Kino Kryterium;

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska

Kalendarium kulturalne

fot.: freeimages.com
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• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

• Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem

• „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia

12 Środa

13 Czwartek

14 Piątek

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – książka „Gniew”

— 9:00, 11:30
„Kraina śpiochów”, Duża

— 11:00-20:00 (14-21.12)
Koszaliński Jarmark
Bożonarodzeniowy 2018
(więcej str. 19).

Z. Miłoszewskiego. Wstęp wolny. KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;
— 16:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu
Książki – książka „Co tam

u Ciumków” P. Beręsewicza.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

— 17:00
Suplementacja – zbędna czy

niezbędna? Wykład A. Michalskiej, dietetyka. Obowiązują
wcześniejsze zapisy. Koszt: 10 zł.
Księgarnia Między Kartkami
przy ul. Zwycięstwa 90-92;

Scena.BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:00
Spotkanie autorskie
z J. Małeckim (więcej str. 20),

współczesnym pisarzem literatury obyczajowej, autorem
książki nominowanej do Nike
„Ślady”. Wstęp wolny.
KBP, pl. Polonii 1;

— 19:00
Spotkanie autorskie
z Michałem Rusinkiem
„Rozmowa o Wisławie Szymborskiej oraz o książkach dla
małych i dużych”. Michał

Niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju Chór Alexandrowa
wystąpi tylko na kilku koncertach w Polsce! Jest jedną z najbardziej znanych grup artystycznych na świecie. Bilety:
od 100 zł. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Maciej Rusinek – literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Doktor habilitowany nauk humanistycznych i wieloletni sekretarz
Wisławy Szymborskiej. Bilety:
27 zł, dostępne w biurze Teatru
„Dialog” w godz. 11:00-15:00
oraz w Biurze Usług Turystycznych Ava-Tour, Pasaż
Milenium, w godz. 9:00-17:00.
Teatr Propozycji „Dialog”
– Domek Kata;

Filharmonia, ul. Piastowska;

Filharmonia, ul. Piastowska;

— 19:00
Chór Aleksandrowa.

— 20:00
(Koncert wyprzedany) Kortez
– gość specjalny Panieneczki.

— 20:00
(Koncert wyprzedany) Kortez
– gość specjalny Panieneczki.

prowincjonalna” w BTD

Rynek Staromiejski;

— 13:00, 19:00
„Aktorzy koszalińscy, czyli
komedia prowincjonalna”,

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

— 16:00
Wieczór Kolęd i Pastorałek z udziałem Stowarzysze-

nia Śpiewaczego „Śródmieście”
i Zespołu „Borneńskie Wrzosy”
z Bornego Sulinowa. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– książka „Zapach domów innych ludzi” Bonnie-Sue Hitchcock. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska 12;
— 18:00
Galeria Fotografii Młodych.

Pałac Młodzieży;

— 18:30
Koncert symfoniczny.

D. Handel – dyrygent,
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia,
ul. Piastowska;

• DKF Kids:„Czarodziejka Lili ratuje Święta”
w kinie Kryterium

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

Grudniowe warsztaty to kontynuacja ludowej plastyki
obrzędowej, zajęcia które
pozwolą przenieść się uczestnikom w czas adwentu pradziadków. Muzeum, ul. Młyńska;

• „Dzieła wszystkie Szekspira... w nieco

• DKF: „Kraina wielkiego nieba” w kinie Kryterium

twórczości geniusza ze Stratfordu, podana w lekkiej i żartobliwej formie potrawa, doprawiona mieszanką wielorakich teatralnych konwencji. BTD;

tatywnym konkursie plastycznym KBP, pl. Polonii 1;

skróconej wersji” w BTD

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

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

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Dziadek do orzechów i cztery
królestwa” (zestaw małego widza: popcorn i pepsi 5 zł). Kino

Prowadząca: Krystyna Pilecka.
Wstęp wolny. Klub KSM „Nasz
Dom” ul. Zwycięstwa 148;

Muzeum, ul. Młyńska;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

16 Niedziela
— 12:00
DKF Kids:„Czarodziejka Lili
ratuje Święta” (po seansie spotkanie z Mikołajem). Reż.:

W. wGroos, 100 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Dzieła wszystkie Szekspira...
w nieco skróconej wersji”,

reż. P. Krótki, Scena na zapleczu. Przyrządzona na bazie

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny „Poetycki czar świąt”.

18 Wtorek
— 17:00
Otwarcie wystawy prac
pokonkursowych literackie
inspiracje – „Ballady
i Romanse” A. Mickiewicza
(więcej str. 20). KBP, Galeria

Region, pl. Polonii 1;

— 17:30
Projekcja filmu animowanego
krótkometrażowego Kamila
Polaka pt. „Świteź” i wręczenie

nagród w ogólnopolskim chary-

— 18:00
DKF: „Kraina wielkiego nieba”.

Reż.: P. Dano, 104 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

20 Czwartek
— 18:00
Szminka Movie: „Narodziny
gwiazdy”. Reż.: B. Cooper,

135 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

21 Piątek
— W repertuarze od 21.12
„Mary Poppins powraca”. Reż.:
R. Marshall, 130 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Królowa śniegu” – spektakl

gościnny – Teatr na Bosaka
z ZS nr 2 im. S. Lema w Koszalinie, Duża Scena. Spektakl pokazujący zwycięstwo dobra nad
złem. Przedstawia siłę miłości
i przyjaźni, ale przede wszystkim uwydatnia prawdę, że miłość zwycięża wszystko.
Cegiełki: 10/20 zł do zakupu
w ZS nr 2 w Koszalinie. BTD;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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• Jalee & Płynny Polar w Filharmonii

• KMW: „Misja Yeti” w kinie Kryterium

• Zabawa Sylwestrowa. Koncert: Danzel

22 Sobota

26 Środa

31 Poniedziałek

— 12:00
Kino Małego Widza: „Poczta
Świętego Mikołaja” (popcorn
za 2 zł). Reż.: G. Sesma, 90 min.

— 18:00
Michał Wiśniewski: 30 latna
scenie akustycznie „A Niech
Gadają” 2019. Największe prze-

— 21:30
Sylwester w teatrze – spektakl
przedpremierowy. „Kolacja
dla głupca”, reż. Z. Derebecki,

W sekretnym miejscu na Antarktydzie żyją od wieków
wszystkie duchy Bożego Narodzenia. Pośród wielu innych
mieszkają tam między innymi:
nasz Święty Mikołaj, Trzej Mędrcy ze wschodu oraz Hoteiosho
z Japonii. Kiedyś mieszkał tam
także Monopolish – duch świąt
ze starożytnego Rzymu – lecz
został wygnany gdyż chciał być
jedynym Mikołajem dla całego
świata. Kino Kryterium;
— 19:00
Jalee & Płynny Polar. Jalee,

M. Litwiak – gitary, W. Jary –
skrzypce, instrumenty perkusyjne, klawisze, P. Dżaman –
wokal, gitary, B. Kałus – gitary,
Płynny Polar, O. Januszewska, K. Szuliński, B. T. Jasiński, J. Trafas. Bilety: 26/31/36 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

boje Michała Wiśniewskiego
i zespołu Ich Troje w wersjach
akustycznych na żywo. Piano,
bas, gitara i instrumenty perkusyjne. Tak blisko i tak klimatycznie nigdy jeszcze nie występował. Bilety: 49 zł. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

29 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Misja Yeti” (zestaw małego
widza: popcorn i pepsi 5 zł).

Reż.: P. Greco, N. Florence Savard, 80 min. Nawet mała stopa Yeti jest większa od ludzkiej.
O wiele, wiele większa. Co zrobić, kiedy nadepnie się wielkiemu futrzakowi na odcisk? Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Duża Scena. Pierre Brochant,
wraz z przyjaciółmi z paryskich wyższych sfer urządza raz
w tygodniu swoisty, a zarazem
okrutny turniej zwany „kolacją
dla głupca” – wygrywa ten, kto
przyprowadzi ze sobą największego... głupca. Pierre jest przekonany o wygranej – jego „gość”
to François Pignon, wyjątkowo
nierozgarnięty księgowy z ministerstwa finansów, którego pasją jest budowanie makiet
z zapałek. Niestety, tuż przed
kolacją Pierre’owi wypada
dysk… i to jest dopiero
początek jego nieszczęść.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 23:15-0:30
Zabawa Sylwestrowa na Rynku Staromiejskim. Koncert:
Danzel (więcej str. 3). 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 7. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.

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

SPORT I REKREACJA

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

Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343 82 48, 502 590 458
pn.-pt.: 16:00-17:00 – basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00-21:30 – basen
sportowy, basen rekreacyjny,
jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00-20:00
Hala widowiskowo-sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00-16:00
Kompleks sportowo
– rekreacyjny
ul. Jedności – Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00-15:00

Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00-15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy, tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00-22:00

16-17

Polecamy kino

Mikołajki
w kinie Kryterium
W ramach zbliżających się Świąt Kino Kryterium przygotowało specjalne mikołajkowe atrakcje dla swoich małych i dużych widzów.
Już w środę 5 grudnia o godz. 18:00 przygotowaliśmy specjalny mikołajkowy pokaz dla Pań w ramach Cyklu Szminka Movie. W świątecznej komedii „Miłość jest wszystkim” Olaf Lubaszenko wpada w sam środek świątecznego chaosu, a zwykły
przypadek decyduje o tym, że zostaje… Świętym
Mikołajem. W ramach seansu każda Pani otrzyma
od Św. Mikołaja słodki upominek, a bilety na seans
kosztują jedyne 10 zł.
W czwartek 6 grudnia o godz. 9:00 oraz 11:00
zapraszamy na bajkę pt.: „Niesamowita historia
Wielkiej Gruszki”, która jest opowieścią o kotce
Mitcho i słoniu Sebastianie, którzy decydują się na
podróż w poszukiwaniu tajemniczej Gruszki, o któ-

rej od dawna krążą niezwykle legendy. Bilety na ten
seans kosztują 1zł dla dzieci z Koszalina oraz 7 zł dla
pozostałych. Dodatkowo na wszystkie dzieci, które
przyjdą do kina 6 grudnia będzie czekać słodki upominek od św. Mikołaja.
Natomiast w niedzielę 16 grudnia o godz. 12:00
zapraszamy na DKF Kids, w ramach którego pokażemy film familijny o świętach pt.: „Czarodziejka
Lili ratuje Święta”. To ciepły, przyjemny i rodzinny
film o świętach, a główną bohaterką filmu jest Lily,
która posiada magiczne zdolności. Po seansie zapraszamy dzieci na spotkanie z Mikołajem oraz Śnieżynką. Bilet na to wydarzenie kosztuje 15 zł.
Dodatkowo zapraszamy Państwa do organizacji
spotkań karnawałowych w Kinie Małego Widza.
W każdą sobotę grudnia i stycznia zapraszamy dzieci z Państwa Firmy do kina na seans w ramach Kina
Małego Widza, po którym spotkają się ze Św. Mikołajem oraz Śnieżynką. Św. Mikołaj rozda przygotowane przez Państwa prezenty, a Śnieżynka zapewni wspaniałą zabawę animacyjną. Koszt eventu
to 20 zł od osoby (popcorn w cenie). Serdecznie zapraszamy. ■ (DT)

fot.: BartBarczyk.com/ECM Records

Polecamy kultura

XXIX Festiwal
Pieśni Religijnej

Jeden z najwybitniejszych współczesnych pianistów jazzowych, pochodzący z Koszalina Marcin Wasilewski, odwiedzi nas ze swoim trio w ramach światowej trasy. Kontrabasistą zespołu jest kolega z klasy
Marcina, Sławek Kurkiewicz. Skład uzupełnia perkusista Michał Miśkiewicz. Zespół jest właśnie w trasie koncertowej. Odwiedził już Reykjavik, Berlin, Zagrzeb, Doha, Majorkę czy Luksemburg. Nie mogło
zabraknąć Koszalina. Trio promuje swój ostatni album „Live”, wydany w wytwórni ECM. W przyszłym
roku grupa będzie obchodzić 25-lecie współpracy
w niezmienionym składzie! Muzycy mają unikatowy talent łączenia tradycyjnych elementów ze współczesnym brzmieniem – w ten sposób tworzą swój
rozpoznawalny styl. Przez 15 lat tworzyli znakomity Kwartet Tomasza Stańki, z którym nagrywali kolejne albumy dla ECM i koncertowali na całym świecie. Członkowie MWTrio, razem lub osobno, współpracowali również z takimi gwiazdami jazzu, jak:
Branford Marsalis, Jan Garbarek, Nils Petter Molvær,
Manu Katché i wielu innych. Sam lider tria został
uznany w 2005 i 2011 roku przez znawców i krytyków
jazzu w ankiecie magazynu jazzowego „Down Beat”
za „wschodzącą gwiazdę” światowej pianistyki jazzowej, zaś w Polsce – zaraz po Tomaszu Stańce jest laureatem największej liczby Fryderyków w kategorii
muzyki jazzowej. Koncert zapowiada siódmą edycję
Good Vibe Festival, który zaplanowany jest na przyszły rok. ■ (MP)
10 grudnia, godz. 19:00, Marcin Wasilewski Trio.
Bilety: 55/65 zł. Filharmonia Koszalińska, ul Piastowska;

Jak co roku w konkursie biorą udział soliści
(pierwszego dnia) i zespoły (drugi dzień), a wieczorem występują zaproszone zespoły. 1 grudnia w katedrze wystąpi zespół Jerycho. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez Bartosza
Izbickiego. Ukoronowaniem imprezy będzie koncert
galowy (2 grudnia) z udziałem gwiazdy, którą w tym
roku będzie zespół Muode Koty. To świeża krew na
chrześcijańskiej scenie. Koty, które nie idą za stadem
baranów, tylko kroczą pod prąd. To chłopaki, którzy
przyznają się do Jezusa i chcą Go uwielbiać za pomocą rapu. Festiwal organizuje Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” przy współudziale Centrum Kultury 105
w Koszalinie i koszalińsko-kołobrzeskiej Kurii biskupiej. ■ (KG)
XXIX Festiwal Pieśni Religijnej:
1 grudnia, godz. 19:00, koncert zespołu Jerycho,
Katedra, wstęp wolny.
2 grudnia, godz. 16:00, koncert finałowy i występ
zespołu Muode Koty, sala widowiskowa CK105,
bilety: 5 zł.

fot.: Mat. prom.

Światowy jazz
z Koszalina

▴ Zespół Jerycho
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Jarmark
Bożonarodzeniowy

Poznaj młode
dokumenty
Jeden pokaz, sześć filmów i półtorej godziny
interesujących obserwacji młodych europejskich
twórców – to wszystko już 9 grudnia o godz. 17:00
w Clubie 105. Zapraszamy na bezpłatny pokaz 6
produkcji, które zostały nagrodzone podczas Festiwalu dokumentART w Neubrandenburgu. Teraz wyruszyły w podróż po północnych Niemczech i Polsce; jednym z przystanków jest Koszalin. Zapraszamy! ■ (Mat. prom.)
W programie pokazu filmy uczestników/czek polsko-niemieckich warsztatów filmowych:
„Świat Marysi”, reż. Katarzyna Żak, Polska, 2017;
„Resistance”, reż. Laurence Favre, Szwajcaria, 2017;
„Proch”, reż. Jakub Madej, Polska, 2017;
„The Film of Kyiv. Episode one”, reż. Oleksiy Radynski, Ukraina, 2017;
„Stop”, reż. Dorota Proba, Polska, 2018.
9 grudnia, godz. 17:00, DokumentArt. Wstęp wolny. Club105, ul. Zwycięstwa.

Już po raz szósty plac przed koszalińskim ratuszem zapełni się drewnianymi domkami, aby umożliwić wszystkim robienie świątecznych zakupów przez
osiem grudniowych dni. 14 grudnia, w samo południe, jarmark zostanie otwarty przez prezydenta Piotra Jedlińskiego wraz z dziećmi z koszalińskich przedszkoli, które tradycyjnie będą ubierały choinki. Nie
zabraknie też Świętego Mikołaja, który będzie miał
dla dzieci drobne upominki. Jarmark będzie czynny
codziennie od 11:00 do 20:00, na placu ustawione będą
stoiska z rękodziełem artystycznym: dekoracjami
świątecznymi, stroikami, ręcznie robioną biżuterią,
ozdobami choinkowymi, pierniczkami, produktami
regionalnymi, wędlinami, chałwą, obwarzankami,
grzańcem i wieloma innymi produktami. W sobotę i niedzielę (15 i 16 grudnia) na placu stanie zagroda św.Mikołaja z reniferami, pojawią się także karuzele świąteczne, z których będzie można bezpłatnie korzystać. Na zakończenie Jarmarku w piątek 21 grudnia
o 17:00, Pan Prezydent będzie rozdawał mieszkańcom
choinki. W ubiegłym roku w jarmarku wzięło udział
50 000 uczestników. ■ (AW)
14-21 grudnia, godz. 11:00-20:00, Jarmark Bożonarodzeniowy. Plac przed Ratuszem.
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Jakub Małecki
pod choinkę
Zapraszamy na ostatnie spotkanie autorskie
w tym roku z niezwykle utalentowanym pisarzem
młodego pokolenia Jakubem Małeckim, który
oprócz pisania zajmuje się również tłumaczeniem literatury z języka angielskiego.
Swoją karierę pisarską zaczynał w roku 2007
od fantastyki, z czasem jednak zwrócił się bardziej
w stronę literatury obyczajowej. Zanim został pełnoetatowym pisarzem pracował w banku. Postanowił
jednak zaryzykować i zająć się tylko literaturą. Przełomowym momentem w jego karierze był rok 2015
i wydanie książki pt.: ,,Dygot”, która przyniosła mu
wiele nominacji, Nagrodę Literacką im. Jerzego Żuławskiego i uznanie krytyków. W roku 2017 jego zbiór
opowiadań pod tytułem „Ślady” był nominowany do
prestiżowej Nagrody Literackiej „Nike”. W tym samym roku został laureatem stypendium Młoda Polska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie autor ma na swoim koncie już dziesięć
książek. m.in. „Rdzę” czy „Nikt nie idzie” wydaną
w październiku tego roku. Prywatnie lubi jeździć motorem, dźwigać ciężary i piec ciasta z dużą ilością czekolady.
Serdecznie zapraszamy do spędzenia tego grudniowego wieczoru z nami i naszym znakomitym
gościem. A jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to
książka Jakuba Małeckiego z autografem jak najbardziej się nada.
13 grudnia, godz. 17:00, spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim. Wstęp wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1.

Literackie
inspiracje
Zapraszamy serdecznie na otwarcie wystawy
prac pokonkursowych literackie inspiracje – „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. Eksponowane
prace wykonała młodzież z gimnazjów i liceów plastycznych z całej Polski. Wszystkie prace zgłoszone
na konkurs zostaną przekazane koszalińskiemu Hospicjum. Wystawa potrwa od 17 grudnia do 11 stycznia. Literackie inspiracje to projekt, który ma za zadanie zachęcić młodzież szkolną do zapoznania się
z poszczególnymi epokami literackimi i ich twórcami. W tym roku, ze względu na 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, prace plastyczne będą inspirowane zbiorem romantycznych ballad Wieszcza.
Wręczenie nagród poprzedzi projekcja animowanego filmu krótkometrażowego autorstwa Kamila Polaka. Film „Świteź” obejrzymy dzięki uprzejmości studia Human Ark. Uwaga! Podczas wystawy odbędzie
się zbiórka charytatywna na rzecz koszalińskiego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
Serdecznie zachęcamy do otwierania serc.
18 grudnia, godz. 17:00, otwarcie wystawy prac pokonkursowych literackie inspiracje – „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza . Galeria Region KBP,
pl. Polonii 1.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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Wspólnie
oczekujmy Świąt...

Dom... a w nim płynący z kuchni piernikowy zapach, który już za chwilę ubogaci choinkową woń igliwia. W tle wigilijne pastorałki, nieśmiało przebijające
się ponad rodzinny gwar radości z dorocznych opłatkowych życzeń. Gdy grudzień rysuje mrozem po szybach naszych domostw, znak to dla świata, by zwolnić
i kierując wzrok ku niebu, skupić się na wypatrywaniu jakże wytęsknionej gwiazdy Bożego Narodzenia.
W tym szczególnym czasie również w Pałacu
Młodzieży przystajemy na chwilę, by wspólnie z naszymi wychowankami radować się nadchodzącymi
świętami. Będzie więc można i u nas poczuć zapach
wigilijnych pierników, które z pewnością pojawią się
w Kuchcikowie. Zapach igliwia zapewni zaś choinka, którą – jak co roku – przystroją odwiedzające nas
dzieci. Dźwięk mikołajkowych dzwonów usłyszymy
już 6 grudnia podczas akcji zainicjowanej przez samego Świętego Mikołaja – w tajemnicy napiszę, że zapewnił nas o swych odwiedzinach! Gdy zaś dzwony
mikołajowego zaprzęgu umilkną w niebieskiej dali,
będą rozbrzmiewać na cały głos pałacowe sekcje wokalno-instrumentalne. Dzień po Mikołajkowych
Niespodziankach, a zatem już 7 grudnia o godzinie
17:00 zapraszamy na Kolędowanie z gitarą. Wpra-

wieni tym koncertem w świąteczny nastrój nazajutrz
możemy wziąć udział w Sobotnich Porankach Rodzinnych, podczas których od godziny 10:00 plastycznie rozmarzymy się o Bożym Narodzeniu, by jeszcze tego samego dnia, tj. 8 grudnia o godzinie 16:00
zaśpiewać razem z nami podczas Wspólnego kolędowania. Grudniowe atrakcje w Pałacu Młodzieży
uwieńczy zaś Doroczna Wystawa Pracowni Fotogradicznej, którą podziwiać będzie można od 14 grudnia
w Galerii Fotografii Młodych i w Galerii Hol oraz wystwa plastyczna pt. Kochamy Święta, która pojawi się
w Galerii Malucha 17 grudnia.
Potem już tylko głośne odliczanie przed najpiękniejszą w całym roku nocą... nocą w ciepłym, rodzinnym domu przy świetle choinkowych lampek, w gronie ukochanych, zasiadajacych wspólnie do wigilijnego stołu. Niech ten czas oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia będzie dla Państwa wyjątkowy –
mamy nadzieję na wspólne spotkania w Pałacu Młodzieży.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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Snowboard
czy narty?

Zarówno wyjazd na narty jak i śnieżne szaleństwa na snowboardzie doskonale wpłyną na kondycję, poprawią metabolizm, pomogą spalić tkankę tłuszczową, dotlenią organizm i rozwiną mięśnie nóg. Podstawową różnicą pomiędzy snowboardem, a jazdą na
nartach jest pozycja zjazdowa i zakres ruchu nóg.
Wbrew pozorom, łatwiej nauczymy się techniki jazdy na
snowboardzie, podczas której bardzo przydatne okazuje się doświadczenie w jeździe na deskorolce lub pływaniu na desce surfingowej. Widać to np. w sposobie hamowania: chcąc się zatrzymać,
musimy włożyć mnóstwo energii w utrzymanie stabilnej postawy,
utrzymując się na krawędzi deski. W przypadku nart proces hamowania angażuje mniej grup mięśniowych.
Przygotowując się do wyjazdu na stok koniecznie zadbać trzeba o wzmocnienie nóg i lepszą kondycję. Jeśli jesteśmy amatorami
jazdy na dwóch deskach, skupmy się szczególnie na mięśniach ud
oraz zadbajmy o kolana. Jeśli wolimy snowboard, ćwiczmy mięśnie
głębokie oraz mięśnie skośne brzucha i nogi. ■ (RB)

Imprezy biegowe
— 2.12, godz. 12:00
Bieg Mikołajkowy.

Rejestracja do 29.11.
Dystans: 5 km.
Miejscowość: Koszalin,
Osiedle Jamno-Łabusz;
— 29.12, godz. 10:45
X Sylwestrowy Bieg
Rodzinny. Rejestracja

do 28.12. Dystans: 400 m.
Miejscowość: Koszalin
Śniadeckich 4, HSW;
— 29.12, godz. 11:00
X Koszaliński Bieg
Sylwestrowy. Rejestracja

do 24.12. Dystans: 5 km.
Miejscowość: Koszalin
Śniadeckich 4, HSW;
— 29.12, godz. 11:02
X Sylwestrowy Nordic
Walking. Rejestracja

do 24.12. Dystans: 3 km.
Miejscowość: Koszalin
Śniadeckich 4, HSW;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
AZS Koszalin
— koszykówka
— 6.12
PLK Stal Ostrów Wlkp.
– AZS Koszalin;
— 14.12
PLK AZS Koszalin
– Legia Warszawa,

bilety: normalne: 15/20/30 zł
i ulgowe: 10/15/20 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 22.12
PLK Arka Gdynia
– AZS Koszalin;
— 28.12
PLK AZS Koszalin
– Miasto Szkła Krosno,

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

— 1.12
I liga Stal Gorzów
– Gwardia Koszalin;
— 8.12
I liga Gwardia Koszalin
– MKS Mazur Sierpc,

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

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
Przerwa w rozgrywkach;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

Polecamy kultura

Zapraszamy państwa na komedię Francisa Vebera z misternie utkaną intrygą i przewrotnym przesłaniem.
Pierre Brochant jest bogatym wydawcą i człowiekiem sukcesu. We wtorkowe wieczory ze swoimi kolegami urządza tytułowe
„kolacje dla głupca” – konkursy, na które każdy z nich musi przyprowadzić wyjątkowego nieudacznika. Kiedy Brochant poznaje
mało rozgarniętego księgowego z ministerstwa finansów, wydaje
mu się, że wygraną na kolejnej kolacji ma już w kieszeni. Przypadek spowoduje, że sprawy przybiorą niekorzystny dla niego obrót.
Reżyseria: Zdzisław Derebecki,
Scenografia i kostiumy: Natalia Kołodziej,
Opracowanie muzyczne: Adrian Adamowicz,
Obsada: A. Jendroszek, D. Mrozowska, M. Wiercioch, B. Budny,
W. Kowalski, P. Krótki, A. Lisewski.
5 stycznia, godz. 19:00, „Kolacja dla głupca” – Premiera. Pozostałe spektakle: 4, 6, 18, 27 stycznia, godz. 19:00; 25-26 stycznia,
godz. 18:00. BTD, pl. Teatralny 1.
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny

Karnawał
w Teatrze

fot.: Mat. prom. BTD
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