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czerwca br. odbyło się programowe spotkanie Grupy Made in Koszalin. Przypomnę, że
jest to nieformalna inicjatywa mająca służyć
promocji wszystkiego co koszalińskie i samych jej członków. Liczba zaangażowanych
w nią osób w stosunku do początku działalności wyraźnie zmalała, ale ci którzy podtrzymują swój udział w inicjatywie, zgodnie stwierdzili, że chcą wzorem roku
poprzedniego doprowadzić jesienią do Forum Made in Koszalin. Byłaby to
kolejna okazja do zaprezentowania i symbolicznego nagrodzenia w paru kategoriach tego, co w Koszalinie najlepsze. Formuła jest szeroka, pozwala wydobywać na światło dzienne rozmaite wartościowe inicjatywy i osiągnięcia,
a przez to prezentować je szerzej w środowisku lokalnym i nie tylko.
Nasz miesięcznik zawsze będzie tej pracy sprzyjał, bo jednym z najistotniejszych składowych linii programowej „Prestiżu” jest właśnie promowanie
sukcesów koszalińskich firm, artystów, sportowców, naukowców.

Fot. Wojciech Wójcik

Zawsze powtarzam, że redagowanie „Prestiżu” to fantastyczna przygoda,
bo pozwala czuć się odkrywcą. Choć może się to wydać komuś stwierdzeniem na wyrost, rzeczywiście co rusz odkrywamy interesujących ludzi i warte
nagłośnienia dokonania.
Okładkowa historia tego wydania magazynu to dowód na prawdziwość
tych słów. Idę o zakład, że poza garstką osób nikt nie wie, że w podkoszalińskich Mścicach współpracujące z sobą dwie rodziny zbudowały firmę, która
na poziomie technologicznym dorównuje najlepszym na świecie, a w Polsce
jest jedną z kilku kluczowych w swojej branży. Rozwój HEAN Opakowania
to przykład, jak małymi krokami – byle konsekwentnie i z uporem – dojść do
niekwestionowanego sukcesu.
Kiedy rozmawiałem z młodymi menedżerami firmy z każdą chwilą utwierdzałem się w przekonaniu, że tak naprawdę są na początku drogi, a potencjał
i energia jakie w nich drzemią, pozwolą im nie tylko rozwijać przedsiębiorstwo, ale również wnosić własny wkład do rozwoju dziedziny, w której działają. Nie będę tu zdradzał szczegółów, odsyłając do artykułu, ale powiem, że
panowie Jakub Głuszko i Michał Pawlak są autorami paru pomysłów, które
wdrożone, mogą mieć charakter odkrywczy i mocno rozwojowy.
Takich osób i takich firm jest wokół nas mnóstwo. Trzeba tylko dobrze się
przyjrzeć, a przede wszystkim patrzeć bez kompleksów. Koszalin naprawdę
ma się kim i czym chwalić.
Na koniec jeszcze parę słów o obchodach jubileuszu 750-lecia nadania
praw miejskich Koszalinowi. Chciałoby się, by na co dzień tyle działo się w naszym mieście jak w te dni. Na mnie duże wrażenie zrobiło coś, co właściwie
stało się niejako na marginesie. Otóż informację o urodzinach miasta usłyszał Sejm RP. Poseł Stefan Romecki wykorzystał instytucję oświadczenia poselskiego i z parlamentarnej trybuny wygłosił piękną mowę, której obszerne
fragmenty publikujemy na stronie 92. Mała rzecz a cieszy. Brawo!
Andrzej Mielcarek
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Na okładce:
Jakub Głuszko, Joanna Głuszko,
Gabriela Pawlak i Michał Pawlak
Foto: JAGNA
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DZERŻĘCINKĄ
DA SIĘ PŁYWAĆ

N

asz pomysł, by wykorzystywać miejską rzekę Dzierżęcinkę jako szlak kajakowy, zdobywa kolejnych zwolenników. Niedawno
kilkudziesięcioosobowa grupa kajakarzy
pokonała szlak spod Manowa do siedziby
Filharmonii Koszalińskiej w ramach spływu
zorganizowanego przez panią Marzenę Olszyńską, która jest menedżerem biura Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.
Dzierżęcinką można popłynąć dalej, do jej ujścia. Potrzeba
jednak niewielkich prac porządkowych, by było to w pełni bezpieczne i wygodne. Po drodze mija się obecnie w paru miejscach
porzucone w korycie rzeki elementy żelbetowe. Miejmy nadzieję, że odpowiednie „czynniki” zajmą się sprawą, przez co miejski
szlak kajakowy stanie się oficjalnie faktem i rekreacyjno-turystyczną atrakcją.

FESTYN PIŁKARSKI
LEPSZY NIŻ STREFA KIBICA

N

ie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
– powiedzenie to znów ma potwierdzenie.
W Koszalinie miała być (w Hali Widowiskowo-Sportowej) Strefa Kibica, ale z powodu
wygórowanych opłat za możliwość legalnego oglądania meczów jakie pobiera telewizja Polsat, jedyny dysponent praw do nich,
poprzestano na festynie piłkarskim przed ratuszem. I to był trochę przypadkowy, ale strzał w dychę. Zwłaszcza,
gdy grają Polacy, zbierają się tam tłumy, żeby wspólnie kibicować.
Wspólne przeżywanie emocji bardzo jednoczy ludzi. A zawsze
jest wśród nich (a czasami nad nimi – na dachu City Boxu) Krzysztof Plewa, reporter Radia Koszalin.

CEJROWSKI KONTRA
RUDNIK RAZY 850

P

ublicystyczno-prześmiewcza audycja Radia
Koszalin zatytułowana „Radiowy Przegląd Prasy” świętowała swoją 850. edycję.

Ztej okazji (w sobotę, 11 czerwca br.) występujący w niej redaktor Andrzej Rudnik
i podróżnik Wojciech Cejrowski spotkali się
z publicznością na żywo w studiu koncertowo-nagraniowym im. Czesława Niemena. Zazwyczaj audycja jest
nagrywana jako rozmowa telefoniczna obu panów.
Jak zawsze skrzyło się dowcipem i inteligentnymi złośliwościami. I jak zawsze można się było przekonać, że różnice – nawet radykalne – w poglądach nie muszą oznaczać braku szacunku do
siebie dyskutujących osób.

WYDARZENIA

LATO NA GORĄCO Z RADIEM KOSZALIN
Przed nami wakacje – czas wypoczynku, relaksu i błogiego leniuchowania. Lato to słońce, plaża, koncerty oraz
atrakcje, o jakich marzyliśmy i na jakie czekaliśmy cały rok. Przewodnikiem po tej bogatej mieszaninie wydarzeń
będzie Radio Koszalin, które w swojej letniej odsłonie towarzyszyło będzie słuchaczom we wszystkich
ciekawych wakacyjnych wydarzeniach.

R

adio ma być wszędzie tam, gdzie warto być
i o czym warto mówić. Wypoczywający nad
morzem i jeziorami dowiedzą się co, gdzie
i kiedy można zobaczyć, gdzie bawią się najlepiej, a „pogodowe raporty” przedstawią
stan aury i „okoliczności przyrody”. – Zawsze
będziemy mieli najświeższe informacje
dotyczące pogody, będą atrakcje dla turystów i mieszkańców
regionu koszalińskiego. Nasze relacje, za pośrednictwem wozów satelitarnych, dotrą do całego Pojezierza i rejonu Środkowopomorskiego – zapewnia Adam Kasprzyk, dyrektor programowy
Radia Koszalin.
Nie zabraknie także dobrej muzyki i letnich hitów. – Niezależnie
od pogody, będziemy grali przebojowo i słonecznie, żeby nam
się dobrze wypoczywało, ale także pracowało, bo nie wszyscy wypoczywają w trakcie wakacyjnych miesięcy. Będziemy się starali
stworzyć wakacyjny nastrój na naszej antenie – zapewnia Adrian
Adamowicz, redaktor muzyczny RK.
Niespodzianka czeka na miłośników Festiwalu Media i Sztuka
(7-10 lipca br.). W tym roku finał, który odbędzie się 9 lipca, będzie
miał nieco inny charakter niż w latach poprzednich. Tego dnia,
o godz. 21.30, na plaży w Darłówku Wschodnim wystąpi Małgorzata Ostrowska, laureatka Bursztynowego Mikrofonu Radia Koszalin. Podczas koncertu zostanie również wręczony Bursztynowy
Mikrofon Słuchaczy. Otrzyma go zwycięzca lub zwyciężczyni głosowania słuchaczy, którzy zdecydowali o wyborze najlepszego,
ich zdaniem, koncertu akustycznego 5. sezonu cyklu Unplugged
Radia Koszalin.
– Akustyczne koncerty to na przestrzeni pięciu lat wynik pasji

Adam Kasprzyk, dyrektor
programowy Radia Koszalin

i zaangażowania 5 tysięcy osób. Zespołów, które zagrały w Studiu radiowym, dziennikarzy i realizatorów, którzy mieli pomysł
i determinację, by wszystko zrealizować, a przede wszystkim publiczności, która szczelnie wypełniła salę koncertową Radia Koszalin podczas każdego akustycznego spotkania. W tym czasie
odbyło się 38 indywidualnych koncertów, a także zbiorowe na
zakończenie każdego sezonu. Wszystkie były retransmitowane na
antenie naszej rozgłośni - przypomina Adrian Adamowicz, pomysłodawca i organizator cyklu. – Spotkania te były nie tylko okazją
do posłuchania i obejrzenia regionalnych wykonawców, ale też
wyzwaniem dla nich, by zaśpiewać swój repertuar „na żywo” przy
akompaniamencie instrumentów akustycznych. Z czasem regionalne zespoły zostały uzupełnione o wykonawców z naszego regionu na przykład Małgorzatę Ostrowską, Adama Krylika, Kasię
Klich, Yaro, jak również nie związanych z regionem – Anię Dąbrowską, Łukasza Zagrobelnego czy Elektryczne Gitary – dodaje
Adrian Adamowicz.
Festiwal Bałtyk Media i Sztuka to cztery dni ciekawych spotkań
z udziałem polskich dziennikarzy, znanych reportażystów, artystów, polityków i muzyków. W tym, i we wszystkich wydarzeniach
tego lata słuchaczom towarzyszyło będzie Radio Koszalin. – Przygotowaliśmy świetny program i wiele atrakcji. Warto spędzić lato
z Radiem Koszalin – podsumowuje Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Radia Koszalin.
Radio zmienia właśnie swoje logo. Prezentujemy je Państwu
jako jedni z pierwszych.
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NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE
Bartłomiej Rzońca, student Politechniki Koszalińskiej chce na wózku inwalidzkim pokonać ponad 860 km, jadąc
ze Świnoujścia do Zakopanego.

2

3-latek od urodzenia cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD). Ta nieuleczalna choroba
genetyczna, powoduje nieodwracalny zanik
mięśni. Bartek porusza się na elektrycznym wózku inwalidzkim. Studiuje geodezję i kartografię.
Teraz planuje wyprawę życia. Chce pokazać, że
osoby z niepełnosprawnościami mimo swoich
ograniczeń mogą funkcjonować normalnie,
cieszyć się życiem i spełniać marzenia. – To, gdzie teraz jestem,
zawdzięczam rodzicom, którzy mimo obaw pozwolili mi się usamodzielnić – mówi.
Już mając 12 lat, Bartek mieszkał poza domem, bo uczył się
w Policach. Gdy zdecydował, że będzie kontynuował naukę, planował wyjechać do Szwecji. Plan się nie powiódł. Ale miał rezerwowy, czyli studia na Politechnice Koszalińskiej.
Wczesna samodzielność pozwoliła Bartkowi uwierzyć, że nie ma
rzeczy niemożliwych. Bez względu na to, co wymyśli, ma wsparcie
ze strony rodziny i przyjaciół. – Bartek od zawsze był samodzielny – mówi Izabela Rzońca, mama studenta. – Kiedy miał dwa lata
dowiedzieliśmy się o jego chorobie i od razu zdecydowaliśmy, że
wychowamy go tak, aby czuł naszą obecność i wsparcie, ale by
nie dusiła go nasza troska i rodzicielska miłość.
Bartłomiej Rzońca 1 sierpnia br. wyruszy ze Świnoujścia do
Zakopanego (to ponad 860 km). Wyprawa ma mu zająć trzy tygodnie. W 20 miejscowościach po drodze ludzie dobrej woli

zaoferowali mu bezpłatne noclegi. Podczas wyprawy 23-latkowi
towarzyszyć będzie trzech opiekunów w busie i na rowerach. – To
ma zapewnić mi bezpieczeństwo – wyjaśnia student. – W razie
jakiejś awarii, potrzeby wymiany akumulatora w wózku czy chociażby nagłej zmiany pogody, mam zaplecze. Potrzebuję również
pomocy w codziennych czynnościach. W busie będzie znajdował
się zapasowy wózek inwalidzki. Jedyną potencjalną przeszkodą,
której się obawiam, jest pogoda.
Jak podkreśla, chce nie tylko spełnić marzenie, ale również powiedzieć osobom cierpiącym na różne schorzenia, że nie warto
zamykać się w domu i ubolewać nad swoim losem. – Trzeba wziąć
życie takim jakie jest i korzystać z każdego dnia, jakby był ostatnim
– przekonuje.
Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska / Foto: Marcin Betliński

KONFERENCJA NA TEMAT POLSKICH SKRZYDEŁ
Już czwarty rok z rzędu zjeżdżają do Koszalina z całej Polski, by podzielić się swoją wiedzą. W tle słychać chrzęst
zakładanej uprzęży spadochronowej, ryk silników startujących samolotów i tupot butów biegnących w pośpiechu
do swoich maszyn lotników. Innymi słowy – „Historia skrzydłami malowana”, jedyna w Polsce cykliczna konferencja
popularnonaukowa o przeszłości lotnictwa.

K

onferencja opiera się na trzech filarach:
Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego,
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie i Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
Każdy z nich dokłada swoją cegiełkę, by
spotkanie było atrakcyjne. Nad koordynacją
właściwego ułożenia wspomnianych cegiełek czuwa Grzegorz Śliżewski, pomysłodawca imprezy. Pracownik koszalińskiego ratusza, który w wolnych
chwilach wraca do swojego historycznego wykształcenia i zamiłowania do biało-czerwonej szachownicy.
– Pomysł na konferencję wziął się chyba z irytacji – mówi Grzegorz Śliżewski. – Nie cierpię ludzi, którzy siedząc z piwem przed
telewizorem twierdzą, że w Koszalinie nic się nie dzieje. I nawet
nie chce im się sprawdzić, jaka jest rzeczywistoś, bo i tak wiedzą,
że jest nudno. Zawsze uważałem, że nudzą się tylko ludzie nudni.
Z uznaniem natomiast patrzyłem na pasjonatów, którzy próbowali
zarazić swoimi zainteresowaniami innych. Powtarzałem, że gdyby koszalinianie z pasją dzielili się nią z innymi, miasto tętniłoby
ciekawszym życiem. W końcu sam siebie do tej idei przekonałem
i podjąłem rękawicę. Cały czas mam też nadzieję, że koszalinian
podnoszących tę rękawicę będzie coraz więcej.

Podczas czerwcowej konferencji wystąpiło kilkunastu znanych
historyków i pasjonatów skrzydlatej przeszłości. Miłośnikom lotnictwa takich prelegentów jak Wojtek Matusiak, Grzegorz Sojda, Krzysztof Kubala czy Łukasz Łydżba przedstawiać nie trzeba.
Aby ich referaty nie zniknęły w mrokach pamięci, zostały wydane
w formie książkowej.
Do Koszalina przyjechała też spora grupa osób, które słyszały
wiele pozytywnego o poprzednich konferencjach i nie zważając
na sporą niekiedy odległość, postanowiły sprawdzić to osobiście.
A na zakończenie wypytywały o szczegóły przyszłorocznego spotkania.
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Urszula Cienkowska

MINI FESTYN ZE SKODĄ
Taki Dzień Dziecka na pewno na długo zapadnie
w pamięć. Uczniowie klasy IIIB ze Szkoły Podstawowej
nr 21 w Koszalinie dostały niezwykły prezent.

B

yło nim zaproszenie na przygotowaną specjalnie dla nich imprezę na placu przed amfiteatrem. Niespodziankę przygotowała firma
Skodex Krotoski-Cichy. Dzieci uczestniczyły
w zawodach sportowych (tor przeszkód,
strzelanie z łuku, rzut piłeczką do celu, rzuty
do kosza), brały udział w konkursie plastycznym zatytułowanym „Skoda moich marzeń”.
Ale największą frajdę sprawiły im przejażdżki nowym modelem
Skody Octavii Combi RS 230 w wersji sportowej. Nawiązując do
aktualnej reklamy telewizyjnej Skody, sprawdzały także, jak pakowny jest bagażnik tego samochodu.

REKLAMA

Później była jeszcze „dyskoteka bańkowa”, kiełbaski z grilla
i lody. Za każdą konkurencję dzieci otrzymywały nagrody, a na zakończenie każdy uczestnik mini festynu motoryzacyjnego otrzymał
prezent od firmy.
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BAR PRZERWA
– TU STOŁUJE SIĘ KOSZALIN
Wbrew twierdzeniom sceptyków, to nie był wyłącznie efekt nowości. Tak samo jak tuż po otwarciu, tak
i obecnie Bar Przerwa sprzedaje szaloną ilość posiłków dziennie , a na obiad zjeżdżają się do niego goście
z całego miasta. I wszyscy chwalą Przerwę za to samo.

W

ieść o tym, że Szymon Wojta i Sławomir Nowak (od lat zaangażowani i żyjący światem gastronomii)
przygotowują się do samodzielnej
działalności, rozeszła się po mieście
jesienią ub. roku - na wiele tygodni
przed tym, zanim ruszył ich lokal. Ludzie z branży powątpiewali w powodzenie pomysłu na bar szybkiej obsługi z menu opartym głównie na przepisach kuchni polskiej, a wzbogaconym o nietuzinkowe dodatki, których próżno
szukać w lokalach o podobnym charakterze (ze względu na wysoką cenę owych dodatków). Co gorsza, bar ulokowany jest przy
rzadko uczęszczanej ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Czas przyznał jednak rację panom Szymonowi i Sławkowi. W ich
lokalu kolejki przed ladą nie ma właściwie tylko rano i późnym
popołudniem. Poza tym – mimo sprawnej obsługi prowadzonej
przez trzy osoby jednocześnie – ciągle stoi „ogonek” głodnych.
Na obiady przyjeżdżają osoby, które wcześniej stołowały się
gdzie indziej i wielu takich, którzy jedzenie obiadów poza domem
rozpoczęli właśnie od wizyt w Barze Przerwa.
Na pewno niskie ceny nie są głównym magnesem, bo jeśliby sądzić po autach, z jakich wysiada wielu gości, stać ich byłoby na obiady w dowolnym miejscu. Co w takim razie rozstrzyga o powodzeniu
tego miejsca? Goście podkreślają zgodnie kilka rzeczy jednocześnie: domowy smak dań, ich świeżość, wielkość porcji, sympatyczną obsługę, przyjemne wnętrze lokalu. Ale również sympatyczną
atmosferę, na którą wielki wpływ mają prowadzący bar panowie.
Szymon Wojta każdego właściwie dnia stoi za kontuarem i osobiście obsługuje klientów. O gościach mówi: – To fenomenalne
osoby, uśmiechnięte, wyrozumiałe, jakby problemy dnia codziennego ich nie dotyczyły. Sławomir Nowak, doświadczony szef
kuchni, co jakiś czas wychyla się ze swego królestwa, by na salę
donieść coś nowego, co i tak za chwilę znika na talerzach. Zasada
serwowania i przygotowania dań przez właścicieli jest dość ciekawa i prosta: – Wszystko, co ugotuję danego dnia, jest zjedzone.
Nic nie ma prawa pozostać na kolejny dzień. Dlatego dzień pracy
zaczyna się u nas o godzinie piątej rano, chociaż otwieramy w dni
powszednie o dziewiątej – mówi Sławomir Nowak.
W menu każdego dnia jest kilka zup do wyboru i dwa razy tyle
drugich dań albo i więcej... Trudno wyliczyć. Surówki przygotowane na parę naście sposobów i dostępne w ilości jakiej dusza
zapragnie. Są świeże soki z owoców, warzyw, cocktaile owocowe
i kompot jak u mamy, który pijesz bez ograniczeń. Często są również do kupienia prawdziwie domowe ciasta.
Jeśli weźmie się pod uwagę naprawdę przystępne ceny potraw i wielkość porcji, można się zastanawiać, na czym bar zarabia.
Tajemnica tkwi zapewne w liczbie obsługiwanych każdego dnia
osób. A to z kolei oznacza ogrom pracy. Warto tu zaznaczyć, że
Bar Przerwa pracuje każdego dnia – także w niedziele. I każdego
dnia karmi jednakowo smacznie. Rodzinny wypad na obiad nie

rujnuje kieszeni, a nawet wiecznie głodni nastolatkowie wychodzą
stamtąd syci.
Przerwa oferuje również usługi cateringowe. Radzi sobie doskonale przy obsłudze nawet bardzo dużych i eleganckich imprez. Na koncie firmy jest między innymi organizacja imprezy dla
blisko 700 osób (spotkanie absolwentów LO im. Dubois). Ewidentnie widać, że organizacja i profesjonalizm to wynik bardzo
dużego doświadczenia, które właściciele posiadają i doskonale
wykorzystują.
To, że ulica Powstańców Wielkopolskich nie należy do najruchliwszych i niewiele instytucji się przy niej mieści, w niczym nie
przeszkadza stałej, dużej frekwencji w Przerwie. Można jednak
zaryzykować twierdzenie, że wybór miejsca był szczęśliwy. Ulica
ta przewidziana jest bowiem w planach koszalińskiego ratusza do
generalnego remontu. Tym samym pojawią się przy niej wygodniejsze parkingi, a całość zyska efektowniejszy wygląd.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński
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KOŁOBRZESKI
KUFEL PARADNY
Do koszalińskiego muzeum trafił niezwykły obiekt - kufel z 1898 roku wykonany ze srebra, wewnątrz złocony,
o wysokości 40 cm i wadze 3,5 kg. Wykonany techniką kucia, odlewu i repusowania.

W

edług rytej inskrypcji umieszczonej
na dnie stopy naczynia, zostało ono
zaprojektowane i wykonane przez
Paula Pfeiffera, złotnika z Kołobrzegu. Korpus naczynia ozdobiono 45
obiektami numizmatycznymi: monetami i medalami (31 z nich to okazałe
monety pochodzące z wielu księstw, królestw oraz miast wchodzących w skład państwa niemieckiego). Znakomitą większość
stanowią znaczne nominały – talary oraz dwutalary wybite głównie w XIX wieku. W płaszcz korpusu wlutowano również medale
wybite między innymi z okazji zwycięstw wojennych oraz urodzin
znamienitych osobistości. Pokrywę kufla zdobi 7 złotych monet o nominale 10 marek wybitych w latach 1872-1888. Pośród
numizmatów dekorujących naczynie znajduje się ciekawy i rzadki
medal związany z historią Pomorza wybity w 1721 roku z okazji
hołdu, jaki mieszkańcy Szczecina złożyli królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi I.
Jednak najcenniejszym pośród wszystkich monet jest niewielki
krążek umieszczony w paszczy maszkarona na szczycie zawiasa
łączącego uchwyt kufla z pokrywą. To charakterystyczny cenny
późnośredniowieczny denar kołobrzeski, wybijany na przełomie
XIV i XV wieku.
Wielkość naczynia oraz jego niezwykle bogata dekoracja dowodzą, iż wykonano je jako szczególny luksusowy podarunek,
kosztowny prezent z wyjątkowej okazji i dla znamienitej osobistości. Kufel miał pełnić funkcję nie użytkową, a ozdobną. Miał być
szczególną dekoracją stołu, bufetu lub kredensu.
Srebrny kufel to piękny przykład naczynia paradnego, które
ozdobiono monetami i medalami. Ten typ zdobnictwa występował znacznie rzadziej od popularniejszych dekoracji ornamentalnych lub przedstawień figuralnych. Szczególną wartością
przedmiotu jest nie tylko wartość cennego kruszcu z jakiego go
wykonano, ale przede wszystkim wartość artystyczna jako dzieła
sztuki złotniczej.
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PÓŁ WIEKU KOSZALIŃSKIEGO
„ELEKTRONIKA”
Zespół Szkół nr 9 – to obecna i nieco bezduszna nazwa szkoły. Dla jej absolwentów na zawsze pozostanie „Elektronikiem”. Właśnie świętuje 50-lecie istnienia. Oficjalna część jubileuszowych obchodów odbyła się w auli
Politechniki Koszalińskiej, a nieoficjalna oczywiście w murach przy ulicy Jedności.

K

ierowana obecnie przez dyrektor Joannę
Rydzewską (właśnie wygrała konkurs na
kolejną kadencję) placówka kształci elektroników, informatyków, elektryków, techników organizacji reklamy oraz elektryków
i monterów-elektroników. Korzenie ma ona
jednak zgoła nietechniczne, bo powstała
w miejscu, gdzie wcześniej kształcili się nauczyciele.
Podczas uroczystości początki „Elektronika” wspominała Maria
Alicja Siwula, która uczyła w szkole od początku i przez wiele lat
pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Oto co m.in. powiedziała: „50
lat to kawał czasu w życiu człowieka , zwłaszcza wtedy, gdy prawie
40 lat przepracowało się w jednej szkole. Ja nazywam ją do dzisiaj
,,moją”. Do Koszalina trafiłam w 1961 r. Podjęłam pracę w I LO jako
nauczyciel rysunku technicznego ale po roku zaproponowano mi
etat w Liceum Pedagogicznym. Nie na długo.
Władze oświatowe zaplanowały likwidację tego typu szkół i doszło to do skutku w czerwcu 1965 r. Nasze Liceum Pedagogiczne
otrzymało dekret likwidacyjny z nakazem przeprowadzenia eg-

zaminów wstępnych do nowego typu szkoły -Technikum Telekomunikacyjnego i przejścia z powrotem na ulicę Jedności 9 (pierwotna siedziba). Frustracja wśród nauczycieli i uczniów LP była
ogromna. Większość kadry pedagogicznej na cztery lata miała
zapewnioną pracę, ale część musiała się przekwalifikować, w tym
ja sama. Dobrze, że oprócz plastyki od zawsze pasjonowały mnie
nauki matematyczno-fizyczno-techniczne.
W Koszalinie ani w pobliżu nie było takich uczelni. Wybrałam
Kraków. I to był strzał w dziesiątkę . Wiedzę z zakresu mechaniki,
elektrotechniki i elektroniki oraz geometrii wykreślnej, którą tam
zdobywałam, wpajałam swoim uczniom - przyszłym elektronikom.
To oni byli moimi pierwszymi, cudownymi „egzaminatorami ”, a ja
nie mogłam ich zawieść . Sama eksperymentowałam w uatrakcyjnianiu lekcji, ,,zarażając” ich pasją geometrii wykreślnej, krystalografii, metalurgii czy maszynoznawstwa. Na lekcjach z podstaw
elektrotechniki rozwiązywaliśmy różnymi metodami zadania
z teorii obwodów elektrycznych. Oni się ,,bawili” doskonale i ja też.
W latach 70. zaangażowałam się w ideę Olimpiady Wiedzy
Technicznej, której byłam sekretarzem okręgu koszalińskiego.
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Uczniowie „Elektronika” zdobywali w eliminacjach miejskich, międzyszkolnych, wojewódzkich i okręgowych (Koszalin, Piła, Słupsk,
Szczecin) wysokie lokaty, a czasami nawet w etapach centralnych.
W 1982 zostałam zastępcą dyrektora odpowiedzialnym m.in.
za sprawy wychowawcze i byłam nim do odejścia na emeryturę
w 2001 r. Moja rola w szkole jeszcze bardziej zbliżyła mnie do problemów uczniów i tak pozostało do końca. Patrzyłam odtąd szerzej na problemy szkoły – organizacje młodzieżowe wśród których
prym wiódł Związek Harcerstwa Polskiego, koła zainteresowań
(przedmiotowe, ale i muzyczne, kabaret, dekoracyjne, turystyczne,
sportowe, filatelistyczne, krótkofalarskie). Ich istnienie powodowało, że młodzież mogła realizować się wszechstronnie. To tutaj
ujawnił się talent śpiewającego aktora Adama Krylika, kompozytora i dyrygenta Jarka Barowa, Jurka Bokieja czy Grześka Halamy,
którzy dotąd bawią i cieszą ludzi w całej Polsce.”
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Krzysztof Sokołów

REKLAMA

Szukasz wymarzonych wakacji...
Znajdziesz je w Sun Way Travel.

Serdecznie zapraszamy do biura
Sun Way Travel w Atrium Koszalin
tel: +48 721 240 000
koszalin@sunwaytravel.pl
www.sunwaytravel.pl

Tylko w naszych biurach największy wybór ofert
na rynku takich jak Itaka, Tui, Grecos, Wezyr i wiele innych.
U nas znajdziesz wszystko czego potrzebujesz.
Świetne hotele, interesujące wycieczki objazdowe,
profesjonalną i miłą obsługę, a także co ważne dobre ceny!
Doradzimy, pomożemy i gwarantujemy, że wakacje będą udane.
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RADOSNY DZIEŃ DZIECKA
Czwartego czerwca br. odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci niedowidzących zatytułowane „Sztuka
w ogrodzie „ poprowadzone przez artystkę Beatę Marię Orlikowską.

W

arsztaty zostały zorganizowane w ramach Dnia Dziecka przez Kiwanis
Klub Koszalin. Dwanaścioro dzieci
w wieku 5-14 lat spędziło dzień na
łonie natury w pięknej posiadłości,
poznając m.in. tajniki wykonywania
i zdobienia naczyń ceramicznych
(tym na co dzień zajmuje się i z tego
słynie pani B. Orlikowska). Było malowanie zwierzątek na kamieniach, pisanie życzeń na karteczkach i palenie ich w ognisku, by
się spełniły. Poza tym - animacje, gry, zabawy, puszczanie baniek,
balony, poczęstunek, pizza z restauracji Buongiorno, pieczenie
kiełbasek na ognisku, upominki. A przede wszystkim wspaniała
atmosfera!
Autor: Karolina Lipińska

PROFESOR BOLESŁAW ANDRZEJEWSKI
Pierwszą Interdyscyplinarną Konferencją Naukową zatytułowaną „Myśl humanistyczna w XXI w. Słowa i ludzie”
uczcił Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej aktywną pracę naukową oraz 70. urodziny prof. zw. dr
hab. Bolesława Andrzejewskiego.

P

rofesor Bolesław Andrzejewski urodził się 28
lipca 1946 w Grójcu (pow. Środa Wielkopolska). Studia filologiczne ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Na tej też uczelni przeszedł drogę naukową od asystenta do
profesora tytularnego.

Szerokie zainteresowania badawcze profesora (filozofia nowożytna i współczesna, komunikatologia) odzwierciedlają liczne artykuły naukowe jego autorstwa oraz monografie w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim,
rosyjskim, chińskim i chorwackim.
Profesor Andrzejewski to nie tylko naukowiec, ale także organizator kierujący różnymi jednostkami uczelnianymi. W swoim życiu
zajmował stanowiska rektora, dziekana, prodziekana. Był także dyrektorem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej PK.

Profesor Andrzejwski jest założycielem i redaktorem kilku międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Wypromował
15 doktorów. Był także recenzentem w 70 przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich w różnych ośrodkach naukowych.
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ROZMOWA O GOSPODARCZYCH
SZANSACH I ZAGROŻENIACH
Z członkami Koszalińskiej Loży Business Centre Club spotkał się prezes BCC Marek Goliszewski. Tematem
rozmowy była obecna sytuacja polityczna i jej możliwy wpływ na sytuację biznesu w najbliższych latach.

S

zersze omówienie podjętych na spotkaniu w siedzibie EkoWodrolu tematów zamieścimy w kolejnym wydaniu „Prestiżu”. Tu zasygnalizujmy tylko,
że przedsiębiorcy rozmawiali o „planie Morawieckiego”, czyli rządowych zamiarach utworzenia dużego narodowego holdingu przemysłowego, o skutkach programu 500+ dla rynku
pracy i handlu, wzroście płacy minimalnej i niepokojąco niskim zaawansowaniu wykorzystania funduszy unijnych
w obecnej (2014-2020) perspektywie finansowej.
Spotkanie było również okazją do wręczenia czterem koszalińskim firmom Medali Europejskich, które są potwierdzeniem wysokiej jakości ich produktów i usług. Odebrali je szefowie firmy
Imperial (lider w produkcji opraw świetlnych), Fuhrmann (browar
w Połczynie-Zdroju), EkoWodrol (wykonawca obiektów infrastrukturalnych) i Meden-Inmed (produkcja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego).
BCC jest klubem zrzeszającym właścicieli największych polskich przedsiębiorstw oraz inne wpływowe osoby z kręgu gospo-

darki i finansów. W koszalińskiej loży BCC skupionych jest obecnie 12 firm. Kieruje nią pan Wiesław Zinka, prezes zarządu spółki
Meden-Inmed.

PRACOWITE WAKACJE MŁODYCH TANCERZY
Uczniowie rozpoczęli wakacje. Nie dla wszystkich oznacza to leniuchowanie. Na pewno nie dla Wiktorii Hendzel
i Gabriela Bieska. Oni wykorzystają ten czas na zajęcia psycho-fizyczne pod okiem doświadczonego trenera.

D

ziesięciolatkowie Wiktoria i Gabriel to para
tańca towarzyskiego ćwicząca w koszalińskim Studiu Tańca Pasja Roberta Rowińskiego. Ich trenerką jest pani Agata Krajewska.

Tańczą z sobą od czterech lat, choć znają
się od przedszkola (obecnie uczą się w różnych szkołach). W turniejach występują zaś
dopiero od pół roku – z bardzo dobrymi efektami. A właściwie
należałoby powiedzieć, że z coraz lepszymi efektami, bo pierwszy turniejowy występ w lutym br. w Kołobrzegu sukcesem nie
był. Od tego jednak czasu zrobili ogromny postęp. W ostatnim
przedwakacyjnym ogólnopolskim turnieju w Chojnicach zajęli III
miejsce i zaledwie jednego punktu zabrakło im, aby awansować
do wyższej kategorii profesjonalnej, choć w swojej obecnej są
jednymi z najmłodszych tancerzy.
Jak mówią ich rodzice, starty w turniejach jakby dodały im
skrzydeł. I choć już wcześniej taniec był ich żywiołem, w ostatnich
miesiącach trenowali z jeszcze większym zapałem. A treningi wymagają dużej dyscypliny i poświęcenia. Mają one rozmaity charakter, ale wystarczy powiedzieć, że jest to co najmniej 10 godzin
zajęć w tygodniu.
Wakacje będą dla Wiktorii i jej partnera okazją do odbycia
warsztatów z zakresu rozwoju psycho-fizycznego pod okiem do-

świadczonego trenera. Zdaniem fachowców, tego typu wsparcie
jest bardzo pomocne, by dzieci poświęcające dużo czasu i zaangażowania na treningi rozwijały się w sposób zrównoważony.
Nabierają one wtedy odporności fizycznej, ale uczą się również
świadomego przeżywania emocji. Dla obojga to frajda, bo jak
relacjonują ich rodzice, „Gabryś tanecznym krokiem nawet wraca
do domu, a Wiktoria stale coś sobie nuci”. - Muzyka i taniec stały
się ich całym światem – słyszymy od rodziców.

17

NOWE ELEMENTY
WSPANIAŁE
DOZNANIA

NOWOCZESNA TECHNIKA W TWOIM DOMU.
ŁAZIENKI, ENERGOOSZCZĘDNE OGRZEWANIE,
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, KLIMATYZACJA
I WENTYLACJA. DORADZTWO, DOSTAWA
ORAZ POMOC EKSPERTÓW.
ELEMENTS KOSZALIN
UL. ŻYTNIA 9
KOSZALIN
TEL. 94 317 07 81/82

ELEMENTS BIELSKO-BIAŁA
UL. FRANCISZKAŃSKA 22
KOSZALIN
TEL. 94 311 59 64

ELEMENTS-SHOW.PL
WIĘCEJ NIŻ ŁAZIENKI
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HEAN
OPAKOWANIA
DO SUKCESU MAŁYMI KROKAMI
Autor: Andrzej Mielcarek/ Foto: JAGNA

Kiedy trzymamy w dłoni służący za opakowanie foliowy woreczek z kolorowym nadrukiem, zamknięty
próżniowo albo na tzw. strunę, nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile nowoczesnej wiedzy i technologii
potrzeba do jego wytworzenia. I z pewnością nie przypuszczamy, że jedna z pięciu najnowocześniejszych
w Polsce wytwórni tego typu opakowań mieści się przy cichej ulicy w podkoszalińskich Mścicach. Wśród
klientów ma zaś setki znanych przedsiębiorstw z kraju i zagranicy, w tym tak potężne marki jak, KFC
czy IKEA. Firma szykuje się właśnie do kolejnego skoku technologicznego.
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J

ak wiele firm obchodzących ostatnio 25-lecie istnienia, HEAN Opakowania powstała właściwie z niczego. Założona przez Henryka Głuszko i Andrzeja
Pawlaka, a po ich śmierci rozwijana jest przez synów
– Jakuba Głuszko i Michała Pawlaka, których wspierają żony – Joanna i Gabriela oraz mamy Anna i Barbara.

HEAN, bo HEnryk i ANdrzej

W roku 1990, kiedy w Polsce zachodziły burzliwe przemiany
i rodziła się nowa gospodarka, państwo Anna i Henryk Głuszko
postanowili spróbować działalności na własny rachunek. Wcześniej pracowali w zakładach zbożowych w Stoisławiu.

Henryk Głuszko

Andrzej Pawlak, były sportowiec, judoka, zawodnik koszalińskiej Gwardii, po zakończeniu kariery sportowej początkowo pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w jednej
z koszalińskich szkół średnich. Później jednak rozpoczął własną
działalność. Jeszcze w czasach poprzedniego ustroju zajął się
w Mścicach produkcją grzejników elektrycznych. Jednak po roku
1989 wskutek zmian także w sektorze energetycznym popyt na
te urządzenia zmalał. Pan Andrzej szukał pomysłu na nowy rodzaj działalności i dysponując pewnym kapitałem oraz nieruchomościami pozostałymi z poprzedniej działalności, przystąpił do
spółki z państwem Anną i Henrykiem Głuszko.
Rozruch firmy trwał około roku. Pani Anna wspomina: - Początki były trudne. Nie było oczywiście Internetu, nie było telefonów
komórkowych. Nawet założenie zwykłego telefonu okazywało się
poważną operacją, zwłaszcza na wsi. A kontakty były najważniejsze. W Niemczech nasi mężowie wypatrzyli pierwszą linię produkcyjną, oczywiście używaną, bo było nas stać tylko na taką i ją
sprowadzili. Szukali również surowców. Czasami pochodziły one
z Niemiec, czasami z Danii. Tam te półprodukty uznane były często za nieopłacalne do dalszego wykorzystania, a my potrafiliśmy
je przerobić i produkować z nich opakowania.

Andrzej Pawlak

Pani Anna dodaje: – Coś na temat wytwarzania woreczków
foliowych wiedzieliśmy od naszych znajomych i krewnych, którzy wcześniej się tym zajmowali. Ale kompletnie nic o innych
aspektach prowadzenia biznesu. Wszystkiego uczyliśmy się
praktycznie, na własnej skórze. A czasy były ciekawe. Zbyt na
wyroby gwarantowany, bo rynek chłonął każdą ilość opakowań
foliowych. Gorzej było ze zdobyciem surowca. Granulat polietylenowy, z którego wytwarzaliśmy tak zwane rękawy foliowe, czyli
produkt wyjściowy do produkcji opakowań, dosłownie zdobywaliśmy, jeżdżąc po kraju. Kupiliśmy wtedy pierwsze bardzo proste
urządzenie.
W ŚLAD ZA RYNKIEM
Pierwszymi klientami firmy były głównie powstające w tamtych czasach firmy rybne i zakłady mięsne, które potrzebowały
opakowań foliowych. Z czasem pojawiali się kolejni klienci z innych branż. Ich potrzeby nakręcały rozwój, bo wytwórnia musiała
dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań odbiorców.
Obecnie przetwórstwo rybne nadal zamawia opakowania, ale
w stosunku do całości produkcji są to już ilości niemal symboliczne.
W ostatnich latach jednym z większych rynków dla HEAN Opakowania stał się sektor opakowań karmy i wszelkiego rodzaju
produktów dla zwierząt, określany w branżowym żargonie jako
Pet Food. Michał Pawlak dzieli się swoimi wrażeniami z niedawnych targów zoologicznych w Norymberdze: – Widzieliśmy tam
dużo produktów zapakowanych w nasze opakowania. Odczuwa-

liśmy dużą satysfakcję, bo mieliśmy naoczny dowód, że robimy
coś, co dotrzymuje kroku europejskiemu rynkowi.
Sektor Pet Food rozwija się żywiołowo. Wymagania stawiane
opakowaniom przez wytwórców karmy stale rosną. Muszą być
one nie tylko kolorowe i trwałe, ale przede wszystkim w wygodny
i pomysłowy sposób zamykane, produkowane w ścisłym reżimie
higienicznym.
Gabriela Pawlak tak to podsumowuje: – Produkty dla zwierząt
stają się coraz doskonalsze. Pojawiają się pod znanymi markami,
nawet takimi jakie kojarzyły się do niedawna wyłącznie z modą.
Są więc na przykład akcesoria dla psów czy kotów nawet takich
marek jak Trussardi czy innych równie znanych, ulokowanych na
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najwyższej modowej półce. Takie produkty wymagają oczywiście również odpowiednio wyglądających i jakościowo doskonałych opakowań.
Jakub Głuszko dodaje: – Kiedy kilka lat temu rozmawialiśmy
z pierwszymi klientami z tej branży, patrzyliśmy na nich sceptycznie, bo nie wydawało nam się, że mógłby być to specjalnie rozwojowy segment rynku. Tymczasem to, co się na nim dzieje, jest
wprost niesamowite. Pomysłowość producentów jest ogromna,
a ich oczekiwania wobec kooperantów coraz wymyślniejsze.
KAMIENIE MILOWE
Aby sprostać rosnącym potrzebom klientów, firma systema-

tycznie się rozwija. Chociaż podczas rozmowy słyszymy od jej
właścicieli, że był to i jest nadal rozwój dokonywany małymi
kroczkami, to kiedy zestawi się proste produkty sprzed 25 lat
z tymi, jakie opuszczają zakład w Mścicach obecnie, dostrzegamy przepaść.
Pani Anna Głuszko relacjonuje: – Pierwsze urządzenia sprowadzaliśmy w większości jako przechodzone z Niemiec , co najmniej kilkuletnie. Ale dzięki staranności i dbałości o nie, dalej
służyły i z powodzeniem produkowały coraz bardziej skomplikowane opakowania. Z czasem przybywały kolejne, bardziej
zaawansowane technicznie. Kupowaliśmy również urządzenia
polskie, ale nie wytrzymywały one konkurencji z nawet starszymi
i używanymi sprowadzanymi z Zachodu. To wciąż była ogromna
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różnica w wydajności, a przede wszystkim niezawodności i trwałości.
Decyzje o zakupie następnych, w tym pierwszych nowych maszyn, zawsze były obarczone dużym ryzykiem, bo nie było pewności, czy znajdzie się dla nich wystarczająco dużo pracy.
Wyborem wyposażenia zajmują się wspólnie panowie Jakub
i Michał. Tak jak wcześniej ich zmarli ojcowie (Andrzej Pawlak
zmarł w 2005, Henryk Głuszko w roku 2014), odwiedzają imprezy targowe, przyglądają się nowinkom, nawiązują kontakty.
To dzięki nim zrodziła się u obu fascynacja Japonią. Odwiedzili
ten kraj dwa lata temu i jak mówią zgodnie, doświadczyli szoku
kulturowego.

Anna Głuszko

Barbara Pawlak

Chodzi zwłaszcza o podejście do biznesu, do relacji z kontrahentem. Mówi Michał Pawlak: – Kiedy kupowaliśmy w Szwajcarii
naszą pierwszą maszynę z prawdziwego zdarzenia, opóźnienie
w dostawie z winy producenta wyniosło siedem miesięcy. A japońska maszyna była gotowa przed czasem. To co mnie najbardziej urzekło, to sposób przyjęcia listu intencyjnego.
Jakub Głuszko uzupełnia: – Nawet nie podpisanie, ale właściwie przyjęcie. Polegało to na tym, że przesłaliśmy mailowo informację, jakiego urządzenia potrzebujemy. I to wystarczyło.
Włącza się Michał Pawlak: – Potem mieliśmy zaszczyt uścisnąć
dłoń właściciela zakładu. Wystarczyło to za zapewnienie, że my
maszynę odbierzemy i za nią zapłacimy. A w grę wchodziły niemałe pieniądze. Ogromne zaufanie, niewyobrażalne w naszej
kulturze. Wiara w siłę danego słowa.
W ŚWIECIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Jakub Głuszko wyjaśnia: – Japońska linia zgrzewająca to Rolls
-Royce na rynku opakowań. Przez długie lata nie mogliśmy nawet
marzyć o tym, by kupić coś z ich urządzeń. Owszem, przeglądaliśmy katalogi, wiedzieliśmy co robią i tyle. W 2013 roku będąc na
targach w Düsseldorfie zobaczyliśmy tę maszynę, która dla nas
była wówczas doskonałym rozwiązaniem. Zawzięliśmy się i zdecydowaliśmy się na zakup. Warto powiedzieć, jak wyglądały negocjacje. Kiedy kupowaliśmy linię produkcyjną w Szwajcarii, każdy
drobiazg, jakiś dodatkowy element, był problemem. Za wszystko
trzeba było płacić dodatkowo. A kiedy pojechaliśmy do Japonii
– kompletnie inne podejście. Siedliśmy do stołu, a producent nas
pyta: „Jakie formy wam są jeszcze potrzebne?”. „Jak to? Za darmo?” „No, tak. Co dodatkowo jest wam potrzebne?”. Tak się rozpędziliśmy w tym koncercie życzeń, że musiał nas trochę stopować.

Kiedy maszyna dotarła drogą morską do Mścic, panowie
Jakub i Michał po raz kolejny zetknęli się z ogromną różnicą
w kulturze technicznej i biznesowej między Europą a Japonią.
– Maszyna przyjechała w dwóch ogromnych kontenerach rozłożona na części. Każda część w oddzielnej drewnianej skrzyni
dodatkowo zapakowana w hermetycznie zamkniętą folię. Każda
starannie opisana. Wyciągaliśmy je i przenosiliśmy do hali produkcyjnej przez trzy dni. Później przyjechał serwisant firmy z Japonii, złożył maszynę i przeszkolił nas w jej obsłudze. Wszystko
odbyło się w idealnym porządku, na czas, perfekcyjnie. To nam
ogromnie zaimponowało.
Poznawanie możliwości i atutów urządzenia zakupionego
w Japonii zajęło trochę czasu. Jednak praktyczny test wypadł

Joanna Głuszko

Gabriela Pawlak

doskonale. Stąd myśl, by kupić kolejną linię produkcyjną także
u tego samego producenta. Tym razem być może ze wsparciem
funduszy unijnych. Mówi Jakub Głuszko: – Nasz wniosek zawiera
opis paru oryginalnych rozwiązań, naszych własnych, niestosowanych nigdzie na świecie. Liczymy na to, że przy ocenie naszej
aplikacji będzie to ważny argument. Nie chcemy tutaj zdradzać,
na czym polegają te nasze nowe pomysły, ale zapewniam, że są
bardzo obiecujące i na pewno mieszczą się w pojęciu gospodarczej innowacyjności. Zastosowanie ich da nam istotną przewagę
konkurencyjną na rynku.
Laikowi może się wydawać, że nic prostszego niż wyprodukować foliowy woreczek. Tymczasem za poszczególnymi rozwiązaniami stoi ogromna wiedza z wielu dziedzin. – Kto by pomyślał,
że tu ma zastosowanie 14 patentów – Jakub Głuszko podnosi
w dłoni kolorowy woreczek w specjalnie ukształtowanym formacie i z zamknięciami typu zipper. – Tutaj wszystko jest szczytem
zaawansowania technologicznego i wykorzystaniem osiągnięć
chemii, inżynierii materiałowej, wzornictwa. A wszystko bierze
się stąd, że współczesne opakowania muszą spełniać mnóstwo
funkcji, o jakich końcowy konsument nie ma pojęcia.
LIDER RYNKU WYRÓSŁ PO CICHU
Firmy takie jak HEAN Opakowania można policzyć w Polsce
na palcach jednej ręki. Każda ma nieco inny profil działalności.
Można powiedzieć, że nie przeszkadzają sobie nawzajem.
Jakub Głuszko komentuje: – Każdy zajął jakąś niszę. Na przykład w naszym przypadku jest to opanowanie sposobów pakowania zgodnie z wymaganiami sieci IKEA. Wszystkie materace
jej produkcji są pakowane w nasze worki. Chodzi oczywiście
o pakowanie próżniowe, dzięki któremu transport staje się wy-
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dajniejszy i ekologiczny, bo zużywa się mniej paliw. Jeśli wcześniej w kontenerze mieściło się na przykład 100 materacy, po
zapakowaniu próżniowym zmniejsza się ich objętość i mieści się
ich 1000. Korzyść jest ewidentna. W taki właśnie sposób te produkty docierają na przykład do Stanów Zjednoczonych.
Każdy z nas może się w sklepie IKEA zetknąć z produktami
z Mścic – choćby kupując poduszki, które także są sprzedawane
jako „skompresowane”. Może nawet sąsiedzi zakładu, kupując
rozmaite produkty, nie przypuszczają, że opakowania do nich
powstały parę kroków od ich domu, tuż za płotem.
O specjalizacji poszczególnych zakładów ze wspomnianej
czołówki producentów zdecydowały inwestycje w określone

wymyślamy, rozsyłamy przykładowe produkty i czekamy. Po
miesiącach ktoś się odzywa z informacją, że dany wzór mu
się spodobał i chciałby go zastosować w większej skali. Tym
sposobem zyskujemy klientów, którzy potrzebują opakowań
z wyjątkowymi cechami. Chodzi na przykład o pakowanie
przedmiotów wartościowych, gdzie jakość, wyjątkowość ma
główne znaczenie. Istotne dla naszego rozwoju było to, że
uważnie obserwowaliśmy rynek i jego potrzeby. Nadal wykonujemy dużo worków zwykłych, tak zwanych płaskich, ale są
to często worki o formacie 1200 mm na 1800 czy 2300 mm.
Nie każdy producent ma takie możliwości. A to dzięki szwajcarskiej maszynie możemy je wykonywać. Z kolei maszyna
z Japonii pozwoliła nam obsłużyć rosnące zapotrzebowanie
rynku Pet Food.

Michał Pawlak i Jakub Głuszko

technologie. Michał Pawlak tłumaczy: – Trafiały do nas w jakimś
czasie zamówienia o podobnym charakterze – takie, jakich wcześniej nie było. Wtedy my siadaliśmy i szukaliśmy rozwiązania:
technologii, maszyn, wzorów. Inni, gdy to dostrzegli, dochodzili do wniosku, że sami szybko do takiego poziomu nie dojdą
i skupiali się na innym rodzaju produkcji. Podobnie my, widząc
osiągnięcia konkurentów, nie próbowaliśmy na siłę robić tego
samego. W taki naturalny sposób rynek się podzielił. Każdy ma
po kilka istotnych nisz i je obsługuje. Funkcjonują oczywiście
mniejsi wytwórcy, ale wygrywamy z nimi jakością. Osiągnięcie
określonego poziomu w tym zakresie to nie tylko kwestia odpowiednich surowców i urządzeń, ale i doświadczenia.
Jakub Głuszko dodaje: – Momentami czujemy się jak kreatorzy rynku. Robimy rozmaite eksperymenty. Czasami coś

JAPOŃSKIE MYŚLENIE
Tak jak w zakresie technologicznym, również w zarządzaniu młodzi menedżerowie HEAN Opakowania szukają własnej drogi. Niektórymi przyjętymi zasadami
pewnie zadziwiliby konkurencję. Uznali na przykład, że najważniejsze nie jest zdobywanie za wszelką cenę kolejnych
klientów i kolejnych zamówień, a raczej terminowość wykonania usługi i zadowolenie dotychczasowych odbiorców.
– Zdarza się, że pojawiają się klienci, którzy zamawiają coś u nas
po raz pierwszy i oczekują wykonania zamówienia w bardzo
krótkim czasie, na pstryknięcie palcem. My jasno im mówimy, że
termin jest dla nas nierealny. Wtedy wielu dziwi się i idzie gdzie
indziej. Ale my wiemy, że kiedyś wrócą do nas, bo wiemy jaką
oferujemy jakość. Nie zależy nam na rozszerzaniu listy klientów
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za wszelką cenę. Wolimy spowodować, by dotychczasowi czuli
się w relacjach z nami komfortowo, bo to procentuje zaufaniem
i, co warto podkreślić, polecaniem nas innym firmom. A nie ma
skuteczniejszej formy promocji niż rekomendacja kogoś komu
ufamy.
Jak podkreślają menedżerowie HEAN Opakowania, będąc
w Japonii, upewnili się, że obrali dobrą drogę. Podobne podejście zauważyli bowiem w firmie, z którą nawiązali współpracę:
pierwszeństwo tam zawsze mają klienci „starzy”, a liczba klientów
i cena nie stoją na pierwszym planie.
NORMY JAKOŚCI
HEAN od trzech lat pracuje w systemie BRC, a jest to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany
w Wielkiej Brytanii. Skupia on w sobie takie systemy jak HACPP
oraz ISO. W związku z tym co roku w firmie odbywa się dokładny
audyt. BRC jest wymagające – produkcję trzeba prowadzić według ściśle określonych reguł. Wszystko podlega systematycznej rejestracji, każdy ruch, każdy element produkcji. Kluczowa
jest identyfikacja produktu od A do Z. To niezwykle ważne dla
odbiorców działających w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Muszą oni mieć pewność, że na każdym etapie produkcji, a więc także etapie przygotowania opakowań, wszelkie
normy są zachowane.
Od właścicieli firmy słyszymy: – Mamy wśród klientów również
firmy farmaceutyczne. Standard higieniczny w przypadku żywności jest bardzo rygorystyczny. Standard dotyczący zakładów farmaceutycznych to jeszcze wyższe wymagania. Jesteśmy w stanie
im sprostać, dlatego staliśmy stałymi dostawcami dwóch bardzo
dużych firm farmaceutycznych. Nazwy nie padną, bo obowiązuje
nas zasada poufności. Audyty jakie musieliśmy przejść były ekstremalne. Początek produkcji dla klienta z Niemiec wyglądał tak, że
jego przedstawiciele dosłownie stali przy nas w czasie produkcji
i przyglądali się każdemu szczegółowi. Przekonali się, ze jesteśmy
w stanie zachować najwyższe standardy. Każda partia produkcji
jest specjalnie oznaczana. Z każdej brana jest próbka i wysyłana
do laboratorium. Dopiero po przebadaniu jest zwalniana i jedzie
do Francji, skąd jest rozsyłana po Europie.

DUŻY KROK
Planowany zakup kolejnej maszyny da firmie nowe możliwości. Wraz z wprowadzeniem własnych rozwiązań opisanych
we wniosku o dofinansowanie unijne, będzie to poważny skok
technologiczny. Ale już obecnie HEAN Opakowania to zakład
nowoczesny, zdolny wykonywać najbardziej skomplikowane zamówienia.
Michał Pawlak mówi: – Mamy w swoim zakładzie także maszynę do tak zwanych opakowań barierowych, termokurczliwych,
które obkurczają się na produkcie. Stosowane są one na przykład w przemyśle mięsnym. Z kolei termokurczliwe worki żółte
i czerwone w przemyśle mleczarskim zastępują tradycyjne woski
zabezpieczające sery twarde przez wysychaniem.
Pani Gabriela Pawlak dodaje: – Denerwuję się, kiedy widzę
w sklepie ekspedientkę wbijająca w taki ser szpikulec z cenami.
Ten czerwony albo żółty woreczek jest swego rodzaju membraną, która nie pozwala wpuścić do sera czynników z zewnątrz, ale
ma też odprowadzić na zewnątrz gazy powstałe podczas dojrzewania. Warstwa ta jest po to, by produkt zachowywał długo świeżość. Takie przedziurawienie powoduje dostanie się powietrza
i cały efekt idzie na marne.
Rzeczywiście, w zwykłych z pozoru opakowaniach znajdujemy
ślady wielu skomplikowanych rozwiązań, czasami nawet patentów. Patentami chronione są na przykład elementy, które mają
zastosowanie w sposobach zamykania woreczków. Często są to
tzw. zamki strunowe. Amerykańska firma, która zaopatruje w nie
m.in. HEAN, ma w ofercie dwa tysiące ich rodzajów. To daje wyobrażenie, jak daleko zaszła technologia i jakimi szczegółami się
ona zajmuje. Inne struny stosuje się do produktów sypkich, inne
płynnych. Te do sypkich są asymetryczne, mają się rozwierać
w taki sposób, by przy otwieraniu z woreczka nie wydostało się
nic sypkiego, żaden „obłoczek” pyłu. Tymczasem wiele osób nie
zdaje sobie sprawy ze skomplikowania tego rozwiązania i otwiera woreczek po prostu nożyczkami.
Jak przyznają właściciele firmy, jeszcze parę lat temu nie wyobrażali sobie, że z ich magazynu będzie wyjeżdżał towar pa-
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kowany w wielkie ciężarówki typu TIR. Obecnie to zwykła rzecz.
HEAN zyskał zaufanie wielkich i wymagających odbiorców.
Zdobywanie takich zleceń wymaga czasu i cierpliwości, a możliwe jest dzięki temu, że firma proponuje najwyższą osiągalną na
rynku jakość. – Czasami przygotowanie kontraktu zajmuje nawet
rok – wspomina Jakub Głuszko. – Tak było na przykład z jedną
z sieci telefonii komórkowej, dla której robimy woreczki na karty
prepaidowe. Nie rozmawialiśmy z klientem docelowym, ale jego
zaufanym dostawcą, czyli dla nas pośrednikiem. Liczba spotkań,
dokumentów, wyjaśnień była ogromna. Już sądziliśmy, że nic
z tego nie wyjdzie. Ale wyszło i z czasem klient przerzucił do nas
cała potrzebną mu produkcję. Jesteśmy dumni z tego, że zyskaliśmy ich zaufanie.
W rozmowie rzadko padają konkretne nazwy odbiorców.
Wynika to stąd, że coraz większa ich liczba wymaga podpisania
umów o poufności. Chronią w ten sposób swoją własność intelektualną, a nam dają satysfakcję spełniania oczekiwań znanych
i potężnych marek.
RODZINA I DRUŻYNA
Jeśliby mierzyć wielkość firmy liczbą zatrudnionych, nie należy ona do dużych. Zatrudnia obecnie około 30 osób. Ale jest to
zgrany i sprawdzony team. Pani Anna Głuszko podsumowuje:
– Skompletowanie zespołu zajęło nam sporo czasu, ale dorobiliśmy się sprawnej drużyny. To bardzo istotne, bo praca przy
nowoczesnych urządzeniach wymaga nie tylko zwykłej fizycznej sprawności, ale również odpowiednio wysokich zdolności
intelektualnych i odpowiedzialności. Nasi pracownicy nam to
zapewniają. Z kolei oni zawsze mogli liczyć na nas. Na przykład
na to, że otrzymają wynagrodzenia na czas. To jedna z naszych
kluczowych zasad. Nawet w trudnym czasie, kiedy kurs euro
gwałtownie wzrósł, a my musieliśmy za surowce płacić według
nowej ceny, nie spóźnialiśmy się z wypłatami. Przeżywaliśmy
wtedy trudne chwile, bo produkcja była na granicy opłacalności,
a czasem ponosiliśmy straty. Ale przetrzymaliśmy te trudności,
a z nami nasi pracownicy.
Firma powstała jako rodzinna i taki charakter zachowała.

Od początku finansami w niej zajmują się panie Anna Głuszko i Barbara Pawlak, która zawsze prowadziła obsługę księgową. Z czasem do firmy dołączył pan Michał (po ukończeniu
koszalińskiego „elektronika”), później jego żona Gabriela (z wykształcenia ekonomistka). Pan Jakub po ukończeniu Inżynierii Środowiska na Politechnice Koszalińskiej pracował w paru
miejscach, zbierał rozmaite doświadczenia – m.in. w zakresie
logistyki. Od roku 2005 włączył się w prowadzenie HEAN Opakowania. Obecnie w firmie pracuje również jego żona, Joanna
Głuszko.
Jak małżonkowie znoszą to, że pracują razem? Pani Gabriela
Pawlak komentuje: – Nauczyliśmy się, że sprawy zawodowe zostawiamy tutaj, w firmie. I na ogół nam to wychodzi.
Wtóruje jej mąż, pan Michał: – Kiedy przychodzę do pracy
w poniedziałek, muszę sobie przypomnieć, co było zaplanowane na nowy tydzień. A to znak, że jednak udaje się nam rozdzielać obie sfery życia.
Z kolei Jakub Głuszko mówi: – U nas jest nieco inaczej, wynika to ze specyfiki pracy działu handlowego, a nas zobowiązuje
do dbałości o klienta. Trudno zupełnie oderwać myśli od pracy,
więc zdarza się nam o niej rozmawiać w domu. Ale generalnie
współpracuje się nam dobrze. W naszym gronie rozumiemy się
doskonale.
CO DALEJ?
Pasja, z jaką mówią o firmie i swej pracy menedżerowie
HEAN Opakowania, gwarantuje, że jeszcze długo będą w niej
znajdować poczucie spełnienia. Ale pytanie, jaka może być
przyszłość w dłuższej perspektywie, co jakiś czas się pojawia. Będziemy śledzić trendy, szukać własnych rozwiązań. Na pewno kolejny etap rozwoju naszej branży to opakowania biodegradowalne, czyli takie, które ulegają rozkładowi. Na świecie
trwają zaawansowane badania w tym kierunku, ale to wciąż
drogie technologie. Kiedy tylko znajdą szersze zastosowanie,
na pewno będziemy chcieli wprowadzić je do swojej oferty.
A może sami znajdziemy jakiś ciekawy patent? – podsumowują.
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WALDEMAR MALICKI.
MUZYKA JEST JAK... ŚLEDZIONA
Autor: Katarzyna Graj / Foto: Mona Blank

Waldemar Malicki to ukochany pianista
Polaków. Zachwyca, bawi, zaskakuje.
Na koncertach Filharmonii Dowcipu
zawsze pojawia się komplet publiczności.
Występ na ostatnim festiwalu w Opolu
był najchętniej oglądaną przez telewidzów
częścią imprezy.

F

ilharmonia Dowcipu to różnorodność muzyki,
ale także swoiste przedstawienia. W jaki sposób dobieracie repertuar? Co najczęściej się
w nim pojawia?
- Wszystko oprócz operetki. Szukamy w muzyce znaczeń, konkretnych informacji, które
uda się przekazać poprzez emocje. Staram się
jak najwięcej dowiedzieć o publiczności, dla której będziemy występować. My nie tylko prezentujemy swoją sztukę, ale staramy
się być częścią świata, która nas otacza. Naszą publiczność trak-

tujemy jak równorzędnych partnerów, bo nie byłoby nas, gdyby
nie ludzie przychodzący na nasze koncerty. Odbiorca jest trzecim
elementem tej całej układanki.
- To znaczy?
- Jest twórca – często zmarły, my jako wykonawcy i właśnie odbiorcy. Bez nich to nie miałoby sensu.
- Odczuwa pan strach przed koncertami? Pojawia się jeszcze
trema?
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- Raczej nie. W moim poprzednim życiu, kiedy byłem starszy,
poważny i grałem jeszcze bardziej poważną muzykę, rzeczywiście odczuwałem tremę. Wiedziałem, że to nie jest moje miejsce
i chciałem to wykrzyczeć. Chciałem krzyczeć, że nienawidzę Chopina, chociaż go uwielbiam. Niech inni go grają, bo ja nie chcę.
- Poprzednie życie, czyli zanim zaczął się pan bawić muzyką?
- Ja od zawsze miałem takie skłonności. Istnieją przekazy z czasów Kadłubka, że już jako sześciolatek kombinowałem przy fortepianie jak koń pod górę.
- A Filharmonia Dowcipu kiedy zagościła w pana życiu?
- Spotkało się trzech ludzi w tym samym wieku, z tego samego
rocznika, ’58. Jacek Kęcik, reżyser, Bernard Chmielarz dyrygent
i aranżer oraz ja, ich tłumacz i łącznik. Zaczęliśmy robić po prostu
coś, co nam się podobało. Owszem, dziś Filharmonia Dowcipu
jest scenicznym produktem, ale wciąż także emanacją naszych
stanów emocjonalnych.
- Pamięta pan pierwszy występ Filharmonii?
- Oczywiście! 10 lat temu w warszawskim Teatrze Bajka. Orkiestra nie była jeszcze tak duża jak aktualnie, a sam koncert okazał
się klapą frekwencyjną. Pamiętam, że częstowaliśmy gości pierogami oraz wódką.

W moim poprzednim życiu, kiedy byłem starszy, poważny
i grałem jeszcze bardziej poważną muzykę, rzeczywiście
odczuwałem tremę. Wiedziałem, że to nie jest moje miejsce
i chciałem to wykrzyczeć. Chciałem krzyczeć, że nienawidzę
Chopina, chociaż go uwielbiam. Niech inni go grają, bo ja nie chcę.
- Filharmonia Dowcipu jest ogromnie popularna i lubiana. Zachwycacie publiczność w całym kraju. Co według pana jest kluczem do sukcesu?
- Sami się nad tym zastanawiamy. Na pewno nie jest nim pianista, choć szkoda (śmiech). Może wirtuozeria zespołu i charyzma
dyrygenta? Może uroda koleżanek, bardziej przypominających
modelki, niż profesjonalne filharmoniczki? Może pełen zaskoczeń
scenariusz? A może to, że zapraszamy publiczność do wspólnego
„rozrabiania” na scenie, poddawania w wątpliwość wzniosłych sądów i odkrywania w sobie dziecka?
- Czy zdarzają się takie chwile, że żałuje pan, iż nie poszedł
drogą muzyka poważnego, takiego startującego w konkursach,
grającego w największych salach świata?
- Nie, nie mam takich myśli. Czasami, kiedy słyszę muzykę, taką
w wersji „właściwej”, którą kiedyś sam grałem, coś mnie tam w sercu
kłuje. Ale tylko przez moment, ale to raczej po prostu moja normalna
muzyczna wrażliwość. Na razie kardiolog na mnie nie zarobi (śmiech).
- Gra pan czasami muzykę „bez kombinacji” ?
- Dla siebie gram we właściwej formie. Nie kombinuję przez
cały czas. Gram wielką literaturę muzyczną przeszłości: Liszt, Rachmaninow, Beethoven, a nawet Chopin. To, co kiedyś ćwiczyłem
zawodowo, teraz mogę grać bez zobowiązań.
- Muzyka relaksuje pana?
- Zacznijmy od tego, że dla mnie to co robię nie jest pracą.
W ogóle nie używam tego słowa. Muzyka jest dla mnie jak… śledziona! Ona po prostu ze mną jest przez cały czas i koniec.
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Chopin nie miałby szans w Konkursie Chopinowskim, bo…
był słaby. Oczywiście w sensie zdrowotnym. Był troszkę
cherlawy i myślę, że nie dałby sobie rady ze współczesnym
Steinway’em, bo grał na zdecydowanie łatwiejszym fortepianie.
Ponadto prawdopodobnie nie miał takiej wytrzymałości, jaką
mają współcześni pianiści.
- Kończąc naszą rozmowę, chciałam zapytać o coś, co od kilku
tygodni mnie bardzo zastanawia. Mianowicie ostatnio stwierdził
pan iż Chopin nie miałby szans w Konkursie Chopinowskim. Podtrzymuje to pan?
- Nie miałby szans, bo… był słaby. Oczywiście w sensie zdrowotnym. Był troszkę cherlawy i myślę, że nie dałby sobie rady ze
współczesnym Steinway’em, bo grał na zdecydowanie łatwiejszym
fortepianie. Ponadto prawdopodobnie nie miał takiej wytrzymałości jaką mają współcześni pianiści.
- Umiałby pan powiedzieć to Fryderykowi w oczy?
- To był niezwykle inteligentny i błyskotliwy człowiek, więc zrozumiałby. Zachęcam do zapoznania się z tekstami Chopina, ale tego
Chopina 6-latka. Poczucie humoru, skłonność do persyflażu i celność ripost. I do tego jeszcze fajne kawałki pisał.
- A Waldemar Malicki poradziłby sobie w konkursie?
- Mało brakowało, a wystartowałbym! Ale robiłem wszystko, aby
się nie udało. To nie jest mój świat.
- Dlaczego?
- Mój najbardziej traumatyczny sen, to, że obudzę się, jako kobieta. I nie będę już miał nigdy możliwości podziwiania fenomenu
kobiecości z boku, próby jego zrozumienia, niczym tubylec zszokowany przelatującym samolotem. Uwielbiam słuchać wielkich
pianistów, nawet ćwiczyć dla samego siebie, ale wolę żyć w zgodzie z własną muzyczną „płcią”. Dla dobra wszystkich , którzy zdecydują się spędzić wieczór z Filharmonią Dowcipu.

WALDEMAR MALICKI - jeden z najbardziej wszechstronnych
pianistów polskich - solista, kameralista, improwizator. Ukończył z wyróżnieniem (1982) Akademię Muzyczną w Gdańsku,
a następnie (w latach 1982-83) doskonalił swe umiejętności
w Wiedniu. Koncertował w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Rosji i Japonii. Nagrał ok.40 płyt, a płyty z utworami Wieniawskiego, Bacha i Paderewskiego otrzymały w latach
1997, 2000 i 2003 nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk”. Jego zainteresowania obejmowały wiele gatunków muzycznych: mistyczny koncert muzyki późnego Liszta pt „Katharsis”, duet fortepianowy na 4 ręce, kwintet grający
tango Astora Piazzolli. Ale już wtedy dawało o sobie znać jego
dziwne poczucie humoru i cyniczny dystans wobec historii muzyki. Ten stan znalazł swą formę telewizyjną i sceniczną po spotkaniu z Jackiem Kęcikiem. Pierwsza współpraca przy gali rozdania Wiktorów zaowocowała decyzją o wspólnym tworzeniu
nowego rodzaju rozrywki. Tak powstała Filharmonia Dowcipu,
czyli połączenie muzycznej brawury, humoru i edukacji. Projekt
prowadzą wspólnie wraz z reżyserem Jackiem Kęcikiem i dyrygentem Bernardem Chmielarzem. Laureat telewizyjnego „Wiktora”, „Telekamery” i wielu innych nagród TV. Nie powiedział
jeszcze ostatniego słowa i zamierza pracować przez najbliższe
lata nad nowymi pomysłami dla dobra publiczności, tym bardziej, że przesunięto właśnie wiek emerytalny.

ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY:
SALON NC+ KOSZALIN
ul. Domina 11/4
94 341 33 87
SALON NC+ KOŁOBRZEG
ul. Trzebiatowska 51A
94 351 87 07

JEDYNA IMPREZA W POLSCE
CAVALIADA KOŁOBRZEG
W DNIACH 7-10 LIPCA
PLAŻA KOŁOBRZEG
(przy Kamiennym Szańcu)
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MAŁY – WIELKI
KABRIOLET
Autor: Andrzej Kus / Foto: Miguel Gaudencio

Pali ekonomicznie, kosztuje rozsądnie, a wart jest naprawdę wiele. Nowy Mini Cabrio to gwarancja pełnego
zadowolenia. Zakochają się w nim miłośnicy sportowej i pełnej adrenaliny jazdy. Pod maską znajdziemy silnik
o mocy 192 koni mechanicznych!
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J

uż pierwsze modele Mini, które produkowane były
w 2001 roku zachwycały pięknem i funkcjonalnością. Budziły zainteresowanie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Producentom angielskiego
z urodzenia, a obecnie należącego do koncernu
BMW Mini, to jednak nie wystarczyło. Postanowili,
że będą dążyli do doskonałości. Dzisiaj możemy
powiedzieć, że ją osiągnęli. Trzecia generacja Mini nie tylko przyciąga wzrok, ale też sprawia, że czujemy się w tym samochodzie
naprawdę dobrze.
Samochód ma sportowy pazur. Świadczą o tym chociażby
okrągłe lampy oraz tylne, w chromowanych ramkach. Z przodu
wzrok przykuwają wlot powietrza oraz burtowe kierunkowskazy. Kontury nadwozia podkreślone są czarnym obramowaniem.
Zaglądamy do środka i widzimy… odsuwany dach wykonany
z wysokiej jakości miękkiego materiału. Mechanizm składania
i rozkładania jest w pełni zautomatyzowany. Mamy możliwość
rozsunięcia go w dwóch płaszczyznach. Można go odsunąć tylko nad przednią częścią kabiny – przy każdej prędkości – albo
całkowicie otworzyć – na postoju lub przy jeździe do 30 km/h.
Całkowite rozłożenie zajmuje zaledwie 18 sekund. Sportowy charakter podkreślają również: wielofunkcyjna, skórzana kierownica
czy oferowane w standardzie sportowe, przednie fotele.
Mini auto, maksimum bezpieczeństwa
W bogatym wyposażeniu Mini Cabrio można znaleźć mnóstwo
rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo zarówno kierowcy,
jak i pasażerów. Są poduszki powietrzne przednie i boczne. Do
dyspozycji mamy cztery czujniki ABS. Asystent parkowania wymierza wielkość dostępnego miejsca. Sprawdza tym samym czy
auto się zmieści tam, gdzie chcemy. Jeśli tak – samochód parkuje
samodzielnie, bez udziału kierowcy. System aktywnej ochrony
pieszych redukuje ewentualne obrażenia pieszych, jeśli zdarzyłoby się potrącenie. Maska unosi się, aby zmniejszyć obrażenia
poszkodowanego.
Dzięki adaptacyjnemu regulatorowi prędkości można odchylić
się w fotelu i płynąć z prądem, nawet gdy drogi są zatłoczone
lub zjeżdżamy ze wzniesienia. Kamera z przodu wykrywa pojazdy
w odległości do 120 m. Rozpoznaje również nieruchome obiekty
i ruch pieszych. System automatycznie dostosowuje prędkość do
ruchu przed autem. Możemy przejąć kontrolę w dowolnym czasie poprzez naciśnięcie pedału gazu lub hamulca.
Oprócz wymienionych rzeczy znajdziemy jeszcze sporo przydatnych rozwiązań, między innymi system EBD, czyli elektroniczny rozkład siły hamowania czy CBC, kontrolę hamowania na zakrętach.
Pasjonujące wnętrze
O sportowych rozwiązaniach już wspominaliśmy. Nie sposób
jednak pominąć atrakcyjnych dodatków. Radio wspomagane jest
przez 6 głośników. Informacje wyświetlane są na 6,5 calowym
wyświetlaczu wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo zawiera złącze Bluetooth oraz przygotowanie dla aplikacji MINI Connected.
Dodatkowe możliwości zwiększenia frajdy z jazdy, komfortu i indywidualizacji obejmują 2-strefową klimatyzację automatyczną
z trybem jazdy bez dachu czy podgrzewane fotele. Wymagający
mogą zażyczyć sobie extra pakiet schowków, więc na brak miejsca również nie można narzekać.
A bagażnik? W porównaniu do poprzedniej wersji objętość
bagażnika zwiększona została o ok. 25 procent do 215 l przy
dachu rozłożonym i 160 l przy schowanym. Standardowa specy-

Mini Cooper Cabrio
Pojemność silnika 1499 centymetrów sześciennych
Moc 136 KM
Spalanie w mieście 5,9l/100 km
Spalanie poza miastem 4,3l/100 km
Średnie spalanie 4,9l/100 km
Cena 99 800 zł
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fikacja obejmuje dzielone i składane oparcia tylne oraz większe
możliwości transportowe po złożeniu tylnych oparć.
Do wyboru, do koloru
Samochód dostępny jest w trzech wersjach silnikowych. Pierwsza, to wyposażona w 3-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 136
koni mechanicznych. Kolejna to 4-cylindrowy silnik benzynowy
o mocy 192 koni mechanicznych oraz ostatnia z wysokoprężnym
pod maską silnikiem o mocy 116 koni mechanicznych. W wyposażeniu seryjnym znajdziemy 6-stopniową manualną skrzynię.
W modelu sportowym natomiast 6-stopniową przekładnię sportową Steptronic z łopatkami pod kierownicą do ręcznej zmiany
biegów.

Podziękowania za pomoc przy realizacji sesji
dla North East Marina Szczecin
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SERWIS MERCEDES-BENZ
TO MIEJSCE DLA AMBITNYCH
Autor: Adam Różański / Foto: Marcin Betliński

W ostatnich latach wyraźnie zmienia się społeczny wizerunek zawodu mechanika i blacharza samochodowego.
Praca ta wymaga od adeptów coraz lepszego przygotowania teoretycznego i zaangażowania. W zamian również
dużo daje. Zwłaszcza jeśli jest to praca w takim miejscu, jak serwis Mercedes-Benz i serwisy innych marek należące
do firmy Mojsiuk.

K

ogo zapytać, dlaczego warto wybrać zawód
związany z motoryzacją, jeśli nie tych, którzy
to zrobili? Elektromechanik Łukasz Wydra,
który przed czterema laty, zaraz po ukończeniu koszalińskiego technikum samochodowego, podjął pracę w serwisie Mercedes-Benz w Starych Bielicach, odpowiada:
- Dla mnie to jest przede wszystkim prestiż. Kiedy rozmawiam
z kolegami i mówię, gdzie pracuję, widzę wyraźnie, że robi to na
nich wrażenie. Miło jest się pochwalić pracą w Mercedesie! Jeszcze większe wrażenie robi to, czego się tutaj nauczyłem. Pewnie
nigdzie indziej nie nauczyłbym się na przykład tak szybko samodzielnie wykonywać geometrię kół, czy obsługiwać nowoczesne
urządzenia diagnostyczne.
Damian Iwiński, który ma podobny staż pracy jak pan Łukasz,
dopowiada: - To jest przede wszystkim bardzo rozwijające miejsce pracy. Jestem tego przykładem. Po maturze rozpocząłem studia dzienne na Politechnice Koszalińskiej, ale po pewnym czasie
stwierdziłem, że chcę się usamodzielnić i podjąłem pracę. Obecnie kończę już studia, ale w trybie zaocznym. A tutaj zostałem po
czterech latach mistrzem. Do moich obowiązków należy między
innymi opieka nad praktykantami z „samochodówki”, czyli moimi
młodszymi kolegami, bo ja również ukończyłem tę szkołę.

Najmłodszy w tym gronie mechanik Arkadiusz Szczypek również podkreśla możliwość szybkiego rozwoju zawodowego
w Grupie Mojsiuk: - Pracuję tu od niecałych dwóch lat. Jeszcze
kiedy chodziłem do gimnazjum, zacząłem interesować się pracą
w warsztacie samochodowym. Ukończyłem „samochodówkę”
z dobrym wynikiem. Początkowo trudno było o pracę, a chcę zaznaczyć, że nie mieszkam w Koszalinie i dojeżdżam każdego dnia
25 kilometrów. Postanowiłem starać się o etat właśnie tutaj i się
udało! Pokazałem, że mi na tej pracy zależy i że się szybko uczę.
Dzięki temu po stażu zostałem na stałe. A przyciągnęła mnie marka Mercedes-Benz i marka firmy Mojsiuk.
Łukasz Wydra zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny dla niego
element: - Stereotyp pokazuje mechanika samochodowego jako
umorusanego smarem gościa w brudnym drelichu. Proszę spojrzeć
na mój kombinezon. Noszę go prawie od tygodnia, a jest praktycznie czysty. To kluczowa rzecz. Mamy czystą pracę. Pracujemy przy
nowych samochodach, bez przerwy poznajemy nowinki techniczne.
Spotykamy się z masą rozwiązań technologicznych, które są bardzo
nowoczesne i których nie spotyka się jeszcze w autach innych marek,
bo Mercedes jest liderem w wykorzystaniu elektroniki w pojazdach.
Kiedy na rynek wchodzi nowy model Mercedesa, pracownicy serwisu wyjeżdżają na szkolenia do polskiej centrali firmy
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w Warszawie. Wracają z certyfikatami, które dają im prawo pracy
w dowolnym serwisie marki w Unii Europejskiej. – To są wystandaryzowane szkolenia, takie same w całej sieci - zaznacza Leszek
Kabziński, szef serwisu blacharsko-lakierniczego, jeden z najdłużej pracujących osób w firmie. - Stanowi to dodatkową zachętę
dla rozpoczynających w naszej firmie swoją karierę zawodową
młodych pracowników.
Jednak statystyki pokazują, że tylko część absolwentów koszalińskiej szkoły samochodowej podejmuje zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Dlaczego tak się dzieje? Swoje przypuszczenia na
ten temat ma Łukasz Wydra: - Współcześnie zawód elektromechanika, mechanika czy blacharza-lakiernika jest wymagający. To
zawód dla ambitnych. Ciągle trzeba się dokształcać, ciągle pojawia się coś nowego, trzeba powiązać wiedzę teoretyczną i doświadczenie z pracy przy starszym modelu z tym, co pojawia się
w nowym, wchodzącym na rynek. To stałe wyzwanie, dzięki któremu nie jest to nudna praca.
Damian Iwiński akcentuje: - Poszerzanie wiedzy jest koniecznością. Za każdą naprawę odpowiada konkretny mistrz i konkretny
mechanik. Tu nie ma udawania i krycia się za czyimiś plecami.
Trzeba po prostu mieć kompetencje i je wykorzystywać.
Jak się okazuje, to że o firmie Mojsiuk mówi się jako o rodzinnej, ma wiele znaczeń: - Mnie do pracy zarekomendował mój tato,
który ma już na koncie 25 lat przepracowanych tutaj w zawodzie
lakiernika. Takich rodzinnych powiązań jest sporo. Nikt by nie
przekonywał syna do pracy w jakimś miejscu, gdyby nie była to
dobra praca – podkreśla mistrz Damian Iwiński.

Łukasz Wydra dodaje: - Ja popchnąłem w stronę tego zawodu mojego młodszego brata. Uczy się w „samochodówce” i na
pewno na praktyki przyjdzie do serwisu firmy Mojsiuk. Chciałbym,
żeby kiedyś pracował tutaj ze mną na stałe.
Wszyscy trzej nasi rozmówcy podkreślają, że szkoła dobrze
przygotowała ich do samodzielnej pracy, choć nie wszyscy
uczniowie to doceniają: - Niektórzy lekceważą na przykład zajęcia
warsztatowe na tokarkach czy frezarkach. Uważają, że do niczego
im się to nie przyda. „Jak to się może przydać przy naprawie samochodu? - pytają. Tymczasem jest to dobre ćwiczenie wyobraźni, która później jest bardzo potrzebna w pracy, bo czasami mając
pełną dokumentację, nie dostaje się od razu wszystkich informacji potrzebnych do naprawy. Ta wyobraźnia przestrzenna jest niezbędna. I wtedy przekonujemy się, że zajęcia przy obrabiarkach
wcale nie były bez sensu, ale miało walor rozwojowy.
Pan Arek kwituje: - Jeżeli ktoś tutaj przyjdzie i pokaże, że wyniósł ze szkoły podstawę teoretyczną i naprawdę chce pracować,
znajdzie wsparcie i szansę awansu. Bardzo w tym pomaga atmosfera, jaka panuje w serwisie. Ja wsparcie starszych kolegów czułem od samego początku.
Opisani młodzi pracownicy należą do aktualnie 450-osobowej
załogi Grupy Mojsiuk, której trzon stanowią pracownicy z wieloletnim stażem. Są oni autorytetami do naśladowania dla młodych
adeptów zawodu mechanik czy blacharz-lakiernik
Wszystkich zainteresowanych pracą w Grupie Mojsiuk zapraszamy do kontaktu z działem kadr pod numerem telefonu 94 34 77 350.

Inwestycja Roku 2016 – Serwis samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz w Gorzowie
Wlkp. – Nagroda gospodarcza przyznana
przez Środkowopomorską Radę Naczelnej
Organizacji Technicznej podczas 48.
Edycji Koszalińskich dni Techniki
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ATENY PĘPEK ŚWIATA
Autor: Marta Legieć

Stoję na wierzchołku Akropolu. Próbując ogarnąć wzrokiem jak najwięcej, zastanawiam się, gdzie się zaczyna,
a gdzie kończy miasto. Biorąc pod uwagę, że Ateny to dziś pięciomilionowy olbrzym, wcale nie jest to łatwe.
Turystów upchanych jest pewnie drugie tyle.

N

ie lubię tłoku - rozmyślam sącząc czerwone,
wytrawne wino w saloniku Polonez na warszawskim lotnisku. Odpocznę w samolocie,
w biznes klasie będę miała na to warunki,
a potem niech będzie co ma być. Gdy samolot podrywa się do lotu, żegna mnie
upiorna mżawka. Niecałe trzy godziny później ląduję w słonecznej stolicy Grecji. Wiosenne temperatury oscylują wokół 25 st. C,
co zdecydowanie poprawia mi humor.
GRECKIE DZIEDZICTWO
Grecja dała światu teatr, poezję i kanony piękna. Tu narodziła
się filozofia, a współczesna nauka zyskała mocne podwaliny. Najsłynniejsze miasto-państwo świata dało nam Sokratesa, Platona,
Arystotelesa, klasyczną architekturę, nowoczesne igrzyska olimpijskie i demokrację. Postaram się przekonać, ile z tego znajdę
w Atenach. Moje największe zmartwienie rozwiane zostało szybko. Okazało się bowiem, że nawet w najbardziej zatłoczonych
dzielnicach można tu znaleźć miejsca kameralne, wręcz intymne.

domami pojawiła się armia architektów z Francji, Danii i Bawarii,
którzy mieli wizję, jak pastwiska zamienić w szerokie aleje, a szopy,
w których pasły się kozy, w monumentalne budowle.
Wkrótce wyrosło nowoczesne miasto na 100 tys. mieszkańców.
Powstały Politechnika Ateńska, Biblioteka Narodowa, budynek
Starego Parlamentu i Pałac Królewski przy placu Syntagma (gdzie
obecnie mieści się parlament) z Ogrodem Narodowym. Przy budowie królewskiego pałacu pracowało pół tysiąca rzemieślników
z Włoch, Niemiec i greckiej wysepki Anafi, wchodzącej w skład archipelagu Cyklad. Ci ostatni, łamiąc przepisy zabraniające wznoszenia jakichkolwiek budowli na zboczach Akropolu, pod osłoną
nocy wybudowali wioskę. Wierną kopię tej, którą porzucili. Tak
powstała Anafiotika, w której dziś można się poczuć jak na Santorini, albo innej wyspie kolorowych Cyklad.

Stopniowo przenoszę się w czasie. Odkrywam dla siebie miasto, które stanowiło centrum kultury i sztuki, gdy większość stolic
w ogóle nie istniała, a później niemal zniknęło z mapy Europy.
Kostas, którego spotykam w tawernie na Place, opowiada mi, jak
na początku 1832 roku historia wyniosła księcia Bawarskiego Ottona von Gluecksburg na tron Grecji. Nie miał wtedy osiemnastu lat. Kraj podnosił się po niemal 400 latach tureckiej niewoli.
Pierwszy król-elekt nowożytnej Grecji kochał sztukę i wszystko co
ze sobą niesie, zdecydował się przenieść stolicę z Nauplionu do
Aten.
WIZJA OTTONA
Decyzja wydawać się mogła zaskakująca, ponieważ 200 lat
temu miasto w niczym nie przypominało tego, co zobaczyć możemy dziś. Niewielka osada liczyła zaledwie 300 domów usadowionych dookoła Akropolu. Na dobrą sprawę była wioską aspirującą do bycia miasteczkiem. Między starymi, rozwalającymi się

Plaka.
SERCE GRECJI
Na szczęście ta okolica nie ma w sobie nic z kurortu, wciąż nie
ma tu typowych turystycznych dekoracji, a starsi ludzie siedzą
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przed swymi domami. Popękane mury oplecione łodygami winorośli nadają temu miejscu baśniowego charakteru. W labiryncie uliczek chowają się bielone domy, a koty wygrzewają się na
ukwieconych parapetach. Z torbą pistacji kupionych na pobliskim
targu, gubię się w tych zakamarkach przy muzyce granej przez
cykady. Anafiotika zniewala kolorem i zapachem ziół. Urzeka też
cisza mocno kontrastująca z gwarem pobliskiego Akropolu i pędzącymi nieopodal sznurami samochodów. W głośnym mieście
znalazłam miejsce, w którym wciąż bije prawdziwe serce Grecji.
Plaka, w ramach której leży Anafiotika, to miejsce, w którym Ateny przyspieszają. Dwieście lat temu to tu mieściły się całe Ateny.
To od granic tej dzielnicy rozpoczęto budowę współczesnej stolicy Grecji. Dziś Plaka jest czymś na kształt ateńskiego Soho, choć to
również stara dzielnica wyposażona w kręte uliczki i niskie budynki. Lśniący bruk wygląda jak zaklęta w kamień morska tafla. U stóp
Akropolu znalazłam greckie rodzinne tawerny i nowoczesne hipsterskie knajpki. Najlepiej je odwiedzić późnym wieczorem, kiedy
tłumy turystów kładą się spać.
SZCZĘŚCIE NA CHWILĘ
Plac Syntagma to najstarszy i najbardziej znany z placów miej-

ten najsłynniejszy zabytek starożytnej Grecji wart jest wejścia
w tłum. Duma narodowa Greków położona jest na wapiennym
wzgórzu. Mało kto zresztą pamięta, że Ateny takich wzgórz mają
siedem. Dokładnie tak jak Rzym. Dzięki takiemu położeniu miasta,
piękną panoramę przyjezdni mogą podziwiać z wielu miejsc. Widok na morze białych domów robi niesamowite wrażenie. Wgląda trochę jak ul, albo jak gwarne mrowisko.
Już w VIII wieku p.n.e. Akropol był miejscem poświęconym licznym bóstwom, miejscem kultu. Z czasem powstała tu największa
i najświetniejsza budowla Akropolu - Partenon, zbudowany ku
czci bogini Ateny.
Pod kierunkiem Fidiasza, uznawanego za największego rzeźbiarza starożytnej Grecji, powstał jeden z najważniejszych kompleksów architektury ówczesnych czasów, kopiowany w kolejnych
wiekach na wiele sposobów. W jego fasadzie dostrzegam pogoń
za boską doskonałością. Moja przewodniczka tłumaczy mi, że był
to najbardziej udekorowany budynek w całej starożytnej Grecji.
We wnętrzu świątyni stała bodaj najdroższa rzeźba, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Był to wysoki na około 12 metrów posąg
Ateny, wykonany z kości słoniowej i złota. Źródła podają, że na potrzeby posągu zużyto 1200 kg kruszcu. Historia tego miejsca jest

Warta przed Grobem
Nieznanego Żołnierza Stadion Panatenajski
skich w dzisiejszych Atenach. Dzięki sąsiadującemu z placem
budynkowi parlamentu greckiego, jest też atrakcją turystyczną.
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza czuwają całą dobę strażnicy w bardzo oryginalnym rynsztunku. Ceremonia zmiany warty
na plac ściąga tłumy. Prowadzona jest według sztywnych reguł,
z musztrą na pograniczu patosu i groteski. Zakupoholicy od tego
miejsca powinni trzymać się z daleka. Jakikolwiek bowiem ekskluzywny sklep przychodzi na myśl, Ateny go mają.
Każdy prawdziwy turysta powinien też zwiedzić Stadion Panatenajski, czyli stary stadion olimpijski, na którym w 1896 roku rozgrywano pierwszą nowożytną olimpiadę. Na szczęście wszystkie najważniejsze atrakcje Aten położone są bardzo blisko siebie. Dzięki
dobremu planowaniu, bez wysiłku wszystko można obejść pieszo.
Nieco dalej jest tylko Pireus, w którym bujają się statki bogaczy.
Stąd popłynąć można niemal na każdą grecką wyspę.
HISTORIA BEZ HAPPY ENDU
Dominujący nad miastem Akropol zostawiam sobie na koniec.
Przeraża mnie liczba ludzi, których tam spotkam, choć wiem, że

długa i zawiła. W ciągu długich lat i wojen znaczna część Akropolu
została zniszczona.
MARMURY ELGINA
W 2009 roku u stóp Akropolu wyrosło nowoczesne muzeum.
Przyciąga nie mniej zwiedzających niż sam Akropol. Już dla samej architektury warto odwiedzić ten budynek. I dla widoków na
Akropol z najwyższego piętra. Zbudowany ze szkła, stali i betonu
ma geometryczne kształty. Wewnątrz tysiące eksponatów. W tym
najcenniejszy. Fragment fryzu panatenajskiego dłuta Fidiasza,
zdobiący niegdyś ściany Partenonu. Czeka też pusta sala na kolekcję Elgin Marbles.
Grecy od lat domagają się od British Museum w Londynie zwrotu marmurowych posągów, które na początku XIX wieku w niejasnych okolicznościach zostały sprzedane Wielkiej Brytanii przez
lorda Elgina. To kolejna zawiła ateńska historia, o której myślę
wracając z Plaki. Zerkam na Akropol i stwierdzam, że najbardziej
imponująco wygląda w nocy, gdy jego na biało oświetlone mury
górują nad centrum miasta, tętniącego życiem do białego rana.
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KAWAŁEK MNIEJ
ZNANEJ GRECJI
Autor: Agnieszka Strojna*

Grecja pomimo kryzysu gospodarczego nie straciła nic ze swojej atrakcyjności - cieszy pięknymi widokami
i słynie z gościnności. Podróżuje się tu bezpiecznie i przyjemnie.

N

a początek zwiedzania polecam Saloniki.
Lot do nich trwa niewiele ponad dwie godziny. Jest to drugie co do wielkości miasto
w kraju i stolica największego z greckich regionów – Macedonii. Zostało założone ok.
315 p.n.e. przez króla Macedończyków Kassandra i nazwane na cześć jego żony, Tessaloniki. Podczas zwiedzania można podziwiać Białą Wieżę , plac
Arystotelesa, czy bizantyjskie kościoły. Warto zobaczyć pozostałości murów obronnych, które niegdyś otaczały miasto. Rozpościera
się stąd niesamowity widok na panoramę miasta. Na koniec warto
zatrzymać się na kawę frappe w jednej z portowych kafeterii przy
nadmorskiej promenadzie.
Jednym z głównych punktów przy zwiedzaniu Grecji kontynentalnej są Meteory – słynne klasztory zawieszone między niebem
a ziemią. Już sam dojazd do tego miejsca przez Macedonię i Tesalię zapiera dech w piersiach. Oko cieszą cudowne widoki – wysokie masywy górskie - m.in. mityczny Olimp wpisany na listę
UNESCO jako pomnik przyrody. Wspomniane Meteory znajdują
się na zachodnich krańcach równiny tesalskiej, co robi niesamowite wrażenie - z ziemi wyrasta ogromny skalny las, który powstał
przed wieloma milionami lat. Osobliwe ostańce są dziełem sił
erozji - podmywania skał przez wartką rzekę Pinios oraz ruchów
tektonicznych powodujących rysy i pęknięcia. Masy wodne wymyły te mniej trwałe warstwy piaskowca i pozostawiły twarde skały
, które przybrały różne kształty w formie iglic, stożków i grzybów.
Krajobraz, który ukształtowała sama natura jest jedyny w swoim rodzaju i nie znam podobnego miejsca na świecie. Gigantyczne, o przedziwnych kształtach ostańce piaskowe sprawiają
wrażenie niedostępnych, tymczasem klasztory znajdujące się na
czubkach tych skał są dziełem ludzkich rąk. Na wysokości 534
metrów n.p.m. od setek lat mają swój dom mnisi, którzy sami
stworzyli to miejsce, a z czasem udostępnili je turystom.
To dla nich dopiero w XX wieku zostały wykute w skałach schody. Jednak kilkaset lat temu, dostać się na górę można było w sieci wciąganej wielkim kołowrotem przez pozostających na szczycie mnichów lub za pomocą przymocowanych do skał drabinek.
Klasztory powstały w XIV wieku. Jako pierwszy - Megalou Me-

teorou, zwany też Wielkim Meteorem. Założył go mnich Anatazy,
który dotarł okolice z półwyspu Athos, uciekając przed Turkami.
W XVI wieku stały tu już 24 klasztory, jednak w dniu dzisiejszym
funkcjonują tylko dwa. Te które pozostały, są udostępnione do
zwiedzania. Podczas wizyty tam należy pamiętać o odpowiednim
stroju.
Wycieczka na Meteory pozostanie niezapomnianym wspomnieniem. Po zwiedzeniu tego cudownego miejsca polecam wypoczynek na jednej z najpiękniejszych wysp egejskich - Skopelos
. Dostać się tu można promem. Zorganizowany wyjazd z biurem
podróży zawierający w cenie przelot na Skiatos i przeprawę promową jest wygodniejszym i tańszym rozwiązaniem, niż podróż
z własnym autem. Skopelos zwana jest wyspą Mamma Mia, bo tu
właśnie kręcono filmową wersję słynnego musicalu z Meryl Streep. Zapewne każdy, kto oglądał film, zwrócił uwagę na przepiękne widoki z lazurową wodą, lasami piniowymi, biało-niebieskimi
domami i wąskimi urokliwymi uliczkami. Skopelos jest dokładnie
taki jak w filmie z krystalicznie czystymi plażami i malowniczymi
widokami.
Jest to niewątpliwe najbardziej zielona z wysp greckich, ma zaledwie 96 km2 powierzchni, z czego większość pokrywają drzewa
oliwne i sosny. Na wyspie mieszka na stałe około trzech tysięcy
ludzi. Od czerwca do września większość z nich żyje z turystyki,
zimą natomiast z uprawy oliwek i koziego sera. Czas w tym miejscu płynie inaczej, o czym przypominają kościelne zegary – każdy
z nich pokazuje inną godzinę. Nikt się nie spieszy i nie złości, gdy
ktoś się spóźni. Same miasteczko Skopelos zachowało typowo
grecki klimat – białe domki, wąskie kamienne uliczki, kościoły. Tradycyjnie wytwarza się tu miód, wino, słodycze, oliwę, ser i mydło.
Składniki do tych produktów pochodzą z wyspy i są całkowicie
naturalne, można je zakupić bezpośrednio u producenta.
Grecja to kolebka zachodniej cywilizacji , posiada bogatą historię, a opisane tu w skrócie miejsca są tylko ułamkiem tego, co
może zaoferować nam ten uroczy kraj.
*Autorka prowadzi przy ul. Piłsudskiego 88a w Koszalinie Biuro
Podróży Aga Holiday (www.agaholiday.pl)
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ŚWIATŁO W ROLI
GŁÓWNEJ
Projekt: Agnieszka Hajdas-Obajtek, Arte Dizain / Foto: Tomasz Stefunko

Trzysta metrów kwadratowych tego domu jednorodzinnego położonego poza miastem zaprojektowano
tak, by pierwsze skrzypce grało w nim światło. Projekt umożliwił wybór różnych źródeł światła, tak jak różne
są potrzeby i nastroje domowników, w tym przypadku - czteroosobowej rodziny.

Z

araz po wejściu do domu, gości wita salon, pomimo swojej wielkości bardzo ciepły i przytulny. To za sprawą znajdujących się w nim mebli
i akcesoriów takich jak duża, szara sofa, czy
mięsisty dywan, które aż się proszą żeby wygodnie się rozsiąść i skorzystać z chwili relaksu.
Jasna, drewniana podłoga wraz z kominkiem
dbają o niepowtarzalny, bardzo przyjazny klimat, a marmurowe
akcenty na ścianach nadają temu miejscu klasy i szyku.

W centralnym punkcie salonu zaraz nad owalnym stolikiem
kawowym majestatycznie wręcz zwisają chromowane lampy Flos
Aim wraz z pętem ozdobnych przewodów. Salon połączony jest
ze strefą jadalnianą, w której znajduje się biały stół z sześcioma
krzesłami na drewnianych nogach. Nad stołem wiszą dwie lampy
o wyjątkowej, lekkiej formie. Na jednej ze ścian jadalni zaprojektowany został podświetlony panel dekoracyjny. Elementem, który
od razu rzuca się w oczy jest piękna, pikowana sofa w kolorze pudrowego różu, przywołująca myśli o miękkich, słodkich piankach.
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Kuchnia jest niewielka, ale praktyczna. Jasne, biało-beżowe
szafki rozświetlają pomieszczenie, nadając wrażenie przestrzeni. Sprzęty AGD zostały subtelnie wkomponowane w zabudowę
kuchni, znalazło się także miejsce na dodatkowy, głęboki blat,
idealny dla fanów domowego gotowania. Toaleta na parterze
wykończona jest czarnymi oraz białymi płytkami i panelami 3D.
Możliwość przejrzenia się daje ogromne lustro rozpostarte na
całej szerokości blatu z żółtą umywalką, która kontrastuje z bielą
i czernią.

Na piętro wchodzi się po oświetlonych ledami, drewnianych
schodach. Ściany zdobią lampy w kształcie puzzli i podświetlone
obrazy. Duże znaczenie mają panele 3D i panele ażurowe które
pięknie ozdabiają przestrzeń. Gra świateł wprowadza w iście bajkowy klimat. Sypialnia jest ciepła i przytulna w jasnych kolorach –
bieli, beżu i szarości. Pierwszy krok po przebudzeniu stawia się na
podłodze gdzie położono, miękką i przyjemną w dotyku wykładzinę. Na jednej ze ścian wykorzystano skórzane obicie dodatkowo
podświetlone ledami.
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PRESTIŻOWY SZEF KUCHNI

MARCIN
LATKOWSKI

NOWOCZESNA I KOLOROWA
KUCHNIA POLSKA
Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Tradycyjna polska kuchnia uważana jest nie tylko za wymagającą, ale i ciężkostrawną. Dominują w niej
potrawy mączne, mięsne, smażone w głębokim tłuszczu i okraszone sytymi sosami. Obecnie, kiedy bycie fit
jest modne, wielu kucharzy odchodzi od polskiej tradycji. Czy słusznie? Oto kolejna odsłona naszego cyklu,
w którym przedstawiamy szefów kuchni z Koszalina i regionu.
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T

ym razem spotykamy się z Marcinem Latkowskim, inżynierem technologii żywności o specjalności - żywienie człowieka, z gastronomią
związanym od 20 lat. Jak sam twierdzi – gotowanie to jego hobby, pasja i olbrzymia miłość. Pracę w kuchni zaczynał od najniższych
szczebli, piastował również funkcję kierownika
żywienia w ośrodkach wczasowych, pracował jako szef kuchni
w paru koszalińskich restauracjach. Obecnie dba o podniebienia
gości w Hotelu Medical SPA Unitral, w Mielnie.
Jego pasją jest kuchnia polska. Jednak nie taka standardowa,
ale połączona z nowymi trendami i odrobiną szaleństwa. - Moda
na bycie fit skłania do eksperymentowania z daniami tradycyjnymi – wyjaśnia Marcin Latkowski.
Dlatego kucharz stawia nie tylko na modyfikację tradycyjnych
dań poprzez dołączenie do nich niecodziennych warzyw, ziół,
owoców, ale przede wszystkim łączy je kolorystycznie. - Mało osób
zdaje sobie sprawę, że warzywa i owoce zostały przez naukowców
podzielone na pięć grup kolorystycznych, każda zawiera składniki
niezbędne dla zdrowia - tłumaczy Marcin Latkowski. - I tak na przykład czerwone produkty, takie jak: pomidor, buraki czy truskawki
działają przeciwnowotworowo, korzystnie wpływają także na serce, obniżając ciśnienie. Zielone - jak fasola, sałata, szpinak - wzmacniają naczynia krwionośne. Są źródłem witaminy C, a także A, E,
K i minerałów. Koją również skołatane nerwy. Dania mają być nie
tylko smaczne, pięknie wyglądać, ale przede wszystkim wpływać
pozytywnie na zdrowie klientów. Kucharz lubi łączyć tradycyjne

potrawy z czymś nowym, kreować niespotykane smaki, które zadowolą najbardziej wymagających smakoszy. A często to najłatwiejsze danie może stać prawdziwym dziełem sztuki. Zwyczajny bigos
z mięsem i szlagierowymi przyprawami może smakować i wyglądać inaczej, kiedy połączymy go na przykład z suszoną żurawiną
i hiszpańską kiełbasą – chorizo. Potrawa nie tylko zmieni kolor, ale
i wyostrzy swój aromat i smak. Dzięki żurawinie danie zyska lekkości i dostarczy organizmowi witaminę C, B1, B2 oraz błonnik.
Jednym z popisowych dań Marcina Latkowskiego jest czernina.
To znana polska zupa, która według kucharza nie jest doceniana przez rodaków. Jej przygotowanie nie jest trudne, ale wymaga wysokiej jakości produktów z pewnego źródła. Czerninę pan
Marcin przygotowuje na sposób wielkopolski. To wywar na bazie
kaczki (kury, gęsi, królika), świeżych warzyw, przypraw jak liść laurowy, ziele angielskie i pieprz. Do tego wywaru dodaje się powoli
suszone śliwki, jabłka, gruszki doprawione cynamonem i goździ-

kami. Na końcu do zupy wlewamy krew. W tym wydaniu czernina
została uznana za regionalną specjalność Wielkopolski.
- Czernina jest daniem, które można dowolnie modyfikować,
nadawać jej rożnego smaku: słodkiego, kwaśnego, słodko-kwaśnego. Wystarczy odrobina wyobraźni i odwagi – podkreśla Marcin Latkowski. Kucharz stawia przede wszystkim na jakość tego,
co przygotowuje, dlatego zarówno mięso, na którym powstaje
wywar, jak i warzywa oraz zioła muszą być świeże. - Dania powinny
zachęcać głębokim, aromatycznym zapachem, dlatego w kuchni
najważniejsze są sezonowe warzywa bądź owoce – przekonuje.
Kuchnia polska może być lekka i przyjemna, wystarczy pewne
składniki zamienić lub przygotować je inaczej. Tradycyjny zraz
nie musi być duszony w gęstym grzybowym sosie zaprawionym
mąką, a naturalnym wywarem na bazie soku z mięsa, warzyw i ziół.
Kolejną potrawą jaką kucharz mieleńskiego ośrodka lubi przyrządzać jest – polski chłodnik. Pan Marcin lubi chłodnik z botwinki.
Po ugotowaniu świeżych buraków, dodaje kwas buraczany lub
zimny rosół, mleko, śmietanę i jogurt. Łączy to z drobno posiekanym koprem i szczypiorem. Do tego dodaje ogórki, szynkę
i rzodkiewkę. Wywar doprawia cukrem, pieprzem, solą i chłodzi
około dwóch godzin. Przed podaniem zupę można udekorować
cząstkami jajka.
Chłodnik polski poprzez dodanie różnych składników może
nie tylko zmienić swój wygląd, smak i aromat, ale stać się również
daniem bardziej ekskluzywnym i zdrowym. Jak zdradza Marcin

Latkowski, dla poprawienia smaku tradycyjnego chłodnika można
dodać świeżej melisy, kolendry lub mięty. Zamiast cukru - dołożyć
kilka świeżych truskawek deserowych. Amatorom kuchni śródziemnomorskiej poleca dodatek świeżego pomidora i posiekanej
bazylii, można również wykorzystać owoce morza. Aby chłodnik
stał się bardziej wytrawny do smaku dodajemy tymianek, a bulion
zamieniamy na wywar z kaczki. Sezonowo do chłodnika można
dodać arbuza. Pan Marcin lubi łączyć tradycyjne smaki z nowoczesnymi, dlatego do chłodnika polskiego dodaje kawałki raka. Podkreśla, że kuchnia polska słynie z doskonałych tradycyjnych dań,
jednak razem ze zmieniającymi się gustami – musi ulegać pewnym modyfikacjom. Nie muszą być one drastyczne, aby tradycyjna kuchnia nie zatraciła swoich pierwotnych korzeni, ale często
nawet drobna zamiana czy mięsa, na którym gotujemy wywar, czy
przypraw może przyczynić się do tego, że danie będzie zdrowsze i smaczniejsze. Według Marcina Latkowskiego, najważniejsza
w kuchni jest odwaga i wyobraźnia.
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KAPUSTA Z WYŻSZYM
WYKSZTAŁCENIEM
Autor: Anna Makochonik

„Kalafior? Byleby oryginalnie...” – tak mało entuzjastycznie redaktor naczelny „Prestiżu” skomentował
propozycję tematu niniejszego tekstu. Wątpliwości nietrudno wytłumaczyć – kalafior wciąż je się głównie
gotowany, z wody albo w formie zupy, co trudno uznać za festiwal oryginalności. Dla mnie kalafior zawsze
brzmi jak przygoda. Jem go w każdej postaci: surowej, gotowanej, pieczonej i namawiam do kalafiorowych
eksperymentów. Na pohybel przereklamowanemu brokułowi!

P

od względem upodobań kulinarnych byłam
dziwnym dzieckiem. Nie lubiłam mięsa ani
zupy owocowej, której do tej pory nie potrafię
postrzegać inaczej niż jako kompotu z makaronem. Uwielbiałam za to warzywa, które dzieci przyprawiają o łzy lub mdłości: szparagi,
brukselkę i wszelkie warzywa kapuściane na
czele z rzeczonym kalafiorem. Jedną z ulubionych potraw mojego

dzieciństwa była zupa kalafiorowa ukochanej babci Kasi, specjalizującej się w kuchni niemieckiej, z której degustowania wyniosłam
zamiłowanie do gęstych sosów i nienawiść do kminku. Kalafior na
obiad polany zrumienioną bułką był standardem naszych letnich
obiadów, podobnie zupa. Jej doskonałej receptury nie udało mi
się nigdy odtworzyć, mimo że w nieprzyjaznych kuchni latach 80.
ub. wieku babcia raczej nie używała do jej przyrządzania tajemnych i skomplikowanych składników. Wątpię również, by babcia
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zdawała sobie sprawę, że gotuje krem z kalafiora. Zupa była gęsta,
pływały w niej drobne różyczki kalafiorowe, miała jedwabistą konsystencję i delikatny śmietankowy posmak podbity sporą ilością
świeżej natki pietruszki. Za nic nie udaje mi się wyważyć tych proporcji. Tym niemniej uparcie próbuję.
Do swojej wersji zupy dodaję gałkę muszkatołową, od której
jestem prawdopodobnie uzależniona, bo używam jej niemal do
wszystkiego, a do białych warzyw obowiązkowo. W bardziej wyrafinowanych wersjach do kalafiorowej można dodać tahini (pastę sezamową), oliwę truflową (chyba, że trufli...) albo mleko kokosowe, prażone pestki dyni, słonecznika, podprażone orzechy.
Orzechowy posmak uzyskuje się również, piekąc kalafiora. Należy
rozgrzać piekarnik do 200 stopni C. Różyczki kalafiora oprószyć
solą, pieprzem, posmarować olejem lub oliwą i wyłożyć na blaszce
wyłożonej folią aluminiowej. Piec 15-20 minut.
Muszę przyznać z bólem, że wyborny tytuł niniejszego artykułu
nie jest moim dziełem. Kalafior jako kapustę z wyższym wykształceniem zdefiniował Mark Twain. Trudno powiedzieć, jakie miał
intencje. Ja uznaję kalafiora za dobro natury, jej wybitny wytwór
i nieodłączny składnik letnio-jesiennego menu. Stawiam go wyżej
niż brokuł, choć trzeba przyznać, że ten jest gigantem zdrowotności, sytuowanym w czołówce najzdrowszych warzyw świata. I królem banału przy okazji. Kalafior jest bardziej szlachetny, wyrafinowany, da się fantastycznie i niebanalnie przetwarzać.
Im bliżej jesieni, tym kalafiory lepsze, ale już teraz mają swój
charakterystyczny, słodkawy smak. Mają też coś bardzo cennego –
sulforafan, substancję o działaniu antynowotworowym tak silnym,
że uznaje się go za czynnik wspomagający leczenie osób chorych
na raka. Z dobroczynnych mocy kolegi pozwala korzystać enzym
o bajkowo brzmiącej nazwie myrozynaza. Poza tym w kalafiorze
jest sporo wapnia, potasu, żelaza, magnezu, cynku, fosforu, witaminy A, C i beta karotenu. Nic tylko jeść. Zwłaszcza, kiedy jest się
na diecie – 100 g kalafiora ma 23 kcal. Albo gdy walczy się z helicobacter pylori, bakterią powodującą chorobę wrzodową. Fakt
– wzdyma, ale na żołądek i wątrobę działa kojąco. Z nieprzyjemnymi okolicznościami można sobie poradzić używając koperku lub
czosnku.
Kalafior smakuje w każdej postaci. Także surowy, choć ta forma jest mało popularna. Ideałem jest gotowanie kalafiora na parze – jak w przypadku wszelkich warzyw i produktów pozwala to
zachować wszystkie ich właściwości. Jeśli nie jesteśmy w grupie
kucharzy, którzy na stosowanie tej metody mają czas i cierpliwość, kalafiora gotujmy – w osolonej wodzie (można ją najpierw
zakwasić cytryną), niedługo, by zachował jędrność. Serwując
rozmiękłego kalafiora, mamy pewność, że wszystkie dobra pozostały w wodzie. Z rozgotowanego i rozgniecionego kalafiora
– kosztem cennych substancji – warto natomiast zrobić np. puree.
Dodajemy dwie łyżki śmietanki 36-procentowej, sól, pieprz oraz
– oczywiście – gałkę muszkatołową. Puree możemy zjeść jako dodatek do mięsa czy ryby, ale wspaniale smakuje też jako wierzch
zapiekanki.
Kalafior znakomicie sprawdza się w kuchni polskiej, ale na równi w orientalnej, bo świetnie łączy się z indyjskimi przyprawami.
Może być głównym składnikiem curry, do którego dodajemy to,
co najbardziej lubimy: mięso kurczaka, indyka, krewetki, strączki:
soczewicę, ciecierzycę lub dowolne warzywa, np. por, marchew,
brokuły. Do tego puszka mleka kokosowego, pasta curry (żółta
lub czerwona), ewentualnie pomidory. Warto spróbować klasycznej indyjskiej i bardzo sycącej potrawy aloo gobi, czyli kalafiora
z ziemniakami. Zestaw przypraw jest jazdą dowolną niczym bigos,
który każdy gotuje po swojemu, ale na pewno powinny się tam
znaleźć czosnek, imbir, kurkuma, kolendra i sok z limonki.

SAŁATKA Z FETĄ
- pół główki średniego kalafiora lub jedna mała
- kostka fety – ok. 250 g
- puszka kukurydzy
- 4 łyżki rodzynek
- posiekany świeży koper
- 3 łyżki jogurtu greckiego
- łyżka majonezu
- sól, pieprz
Surowego kalafiora kroimy drobno lub ścieramy na tarce.
Dodajemy kukurydzę, rodzynki. Jogurt mieszamy z majonezem,
łyżką wody z kukurydzy, solą i pieprzem. Fetę kroimy w dużą
kostkę. Wszystko mieszamy delikatnie, żeby feta się zupełnie
nie rozpadła. Sałatkę wstawiamy do lodówki na minimum godzinę, a najlepiej całą noc.
SMAŻONY KALAFIOR Z SAŁATKĄ Z SEREM PLEŚNIOWYM
- kalafior
- dowolny mix sałat (dębowa, radicchio, roszponka)
- granat
- pół czerwonej cebuli
- kawałek gorgonzoli lub innego sera z niebieską pleśnią
- masło klarowane lub olej rzepakowy
- łyżka miodu
- sok z cytryny
- gałka muszkatołowa w całości
- chili
Główkę kalafiora kroimy na plastry po ok. 2 cm. Smażymy
z obu stron na maśle klarowanym, w czasie smażenia solimy
i pieprzymy. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni. Podsmażone, lekko miękkie plastry kalafiora wkładamy do płaskiego
naczynia żaroodpornego, polewamy masłem pozostałym ze
smażenia, ścieramy na wierzch odrobinę gałki muszkatołowej.
Pieczemy ok. 15 minut, aż brzegi kalafiora się zarumienią. Sałatę
rwiemy na kawałki. Cebulę tniemy na bardzo cienkie półksiężyce. Ser kruszymy. Granat kroimy na połowę. Uderzamy w skorupę łyżką, aż wypadną z niej wszystkie pestki (granat można
zastąpić żurawiną). Mieszamy miód z dwoma łyżkami soku z cytryny i chili. Polewamy sałatkę. Podajemy z upieczonym, ciepłym
kalafiorem.
PASTA Z PIECZONEGO KALAFIORA Z MAKIEM
- mała główka kalafiora
- szalotka
- 2 łyżki serka śmietanowego lub ricotty
- łyżka oleju kokosowego lub klarowanego masła
- łyżka maku
- sok z cytryny
- sól, pieprz
- gałka muszkatołowa
Kalafior dzielimy na różyczki. Gotujemy ok. 5 minut w osolonej wodzie z dodatkiem soku cytryny. Przekładamy do naczynia
żaroodpornego i pieczemy w 200 st. C. Na oleju kokosowym
lub maśle podsmażamy drobno posiekaną szalotkę. Upieczony
kalafior blendujemy z serkiem lub ricottą na gładką masę. Dodajemy mak, cebulkę wraz z tłuszczem, sól, startą gałkę i sporo
pieprzu. Mieszamy. Wkładamy do pojemnika lub słoika. Przechowujemy w lodówce. Pastę można jeść z pieczywem, z dodatkiem pestek dyni, posiekanego szczypiorku, podprażonych
orzechów lub migdałów.
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NADMORSKIE
Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Wyśmienita kawa, świeże soki i rozpływające się
w ustach słodkości – z tej strony dała się poznać swoim
klientom Cafe Mondo w Koszalinie. Teraz tymi niezwykłymi smakami właściciele kawiarni będą podbijać
serca turystów i mieszkańców Mielna.
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W

Mielnie będzie to wyjątkowe miejsce,
gdzie każdy znajdzie ukojenie i relaks
przy delikatnych dźwiękach muzyki,
rozkoszując się niezwykłą kuchnią,
naturalnymi sokami i aromatyczną
kawą – zapewniają właściciele.

Cafe Mondo będzie również przyciągało samym wyglądem.
Kawiarnia będzie ulokowana wzdłuż deptaku przy ul. Kościuszki
w Mielnie w niezwykłym namiocie sferycznym o powierzchni ponad 75 metrów kwadratowych. – Pawilon swoim kształtem będzie
przypominać przeciętą na pół piłkę do golfa – wyjaśnia Leszek
Kołecki, właściciel kawiarni. – Jej producentem jest polska firma
Freedomes, która użyczyła podobny namiot do filmu „Marsjanin”, w reżyserii Ridleya Scotta. Lokal będzie w barwach jednego
z głównych sponsorów – Cydru Lubelskiego, który oferuje swoim
klientom wino musujące ze świeżych, polskich jabłek. Firma nie
używa sztucznych aromatów ani barwników. Oferując tym samym
swoim sympatykom doskonały, naturalny napój, który ukoi największe pragnienie.
Mieleńska kawiarnia Cafe Mondo zostanie podzielona na trzy
strefy. Pierwsza, gdzie przy wygodnych hokerach będzie można
zjeść szybki lunch. Tutaj będą serwowane przegryzki w kilkunastu
odsłonach, dietetyczne i wegetariańskie sałatki, kanapki na zimno
i ciepło. Wszystko z najwyższej jakości produktów, świeżych warzyw, najlepszych mięs i serów dostarczanych przez lokalne firmy.
W ofercie znajdą się również naturalne soki, z których Cafe Mondo słynie w Koszalinie. Klienci będą mogli sami skomponować
swoje smaki. Do ich dyspozycji będzie specjalna lada, gdzie znajdą się wszystkie owoce i warzywa lata, zarówno te lokalne jak i egzotyczne. – Chcemy przekonać ludzi do soków tłoczonych, które ze
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względu na sposób wyciskania są zdrowsze, smaczniejsze i mają
więcej witamin – mówi Roman Osowski, jeden z menedżerów
kawiarni. – Pracujemy na jednej z najlepszych tego typu maszyn,
polskiej firmy Alfa, która wyciska sok z przestrzeni międzykomórkowej, gdzie znajdują się enzymy, esencje, bioskładniki i flawony.
Soki tłoczone to również pewność stuprocentowego smaku owoców bez cukru, konserwantów i innych dodatków.

Śniadania i lunche będą serwowane do południa, w późniejszych godzinach w Cafe Mondo klienci będą mogli spróbować
kuchni hiszpańskiej. W karcie znajdą się tradycyjne dania jak paella, gazpacho i owoce morza. – W lokalu będzie unosił się aromat
szynki serrano, kiełbasy chorizo, oliwek, szafranu i tymianku – zapowiada pan Leszek Kołecki. - Wszystkie przyprawy, zioła i produkty będą pochodziły z Hiszpanii.

Osoby, które będą chciały zatrzymać się na dłuższą chwilę
w Cafe Mondo, będą mogły rozsiąść się w przytulnych fotelach
i kanapach, bądź zaznać chłodu na sztucznej plaży, gdzie zostaną
rozstawione leżaki i basen z zimną wodą.

Właściciele Cafe Mondo podjęli współpracę z firmą Tomate Verde. - Zajmujemy się sprowadzaniem najlepszych produktów z różnych rejonów tego pięknego kraju – mówi Andrzej Emich. – Chcemy, aby klienci Cafe Mondo poznali nowe, oryginalne przepisy
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i produkty, które smakują inaczej ze względu na klimat i sposób,
w jaki są hodowane. Dlatego w kawiarni nie zbraknie hiszpańskich
serów z koziego i owczego mleka, wysokiej jakości szynek i wędlin
Iberyjskich „Bellota” i Cebo. Jednym z ważniejszych składników,
na którym bazują hiszpańskie potraw to oryginalna oliwa z oliwek,
która jest tłoczona na zimno i posiada certyfikaty produkcji ekologicznej oraz Global Standard for Food Safety. W ofercie kawiarni
znajdą się również hiszpańskie wina pochodzące z najlepszych
szczepów winorośli.
Cafe Mondo wychodzi naprzeciw nawet najbardziej wymagającym klientom, tworząc miejsce jakiego w Mielnie jeszcze nie było.

Miejsce, które będzie kusić nie tylko oryginalnym wyglądem, ale
przede wszystkim wyśmienitą, zdrową kuchnią i cudownym smakiem hiszpańskiego wina oraz polskiego cydru.

Cafe Mondo czeka na gości deptaku
przy ul. Kościuszki w Mielnie
od pierwszych dni lipca do września br.
Będzie czynna w godz. 8-24.
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STYL ŻYCIA

DWANAŚCIE MAM PO PRZEMIANIE
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Agnieszka Orsa

W szóstej edycji metamorfoz odbywających się pod wspólnym hasłem „Bo Jesteś Wyjątkowa” wzięło 12 pań.
A właściwie mam, bo cykl zajęć tym razem skierowany był właśnie do nich.

F

inał akcji „Mamo, Bo Jesteś Wyjątkowa” odbył
się 20 maja br. w gościnnym Hotelu Marina
Mielno. To tam zresztą odbywały się w większości zajęcia związane z metamorfozami. Panie
miały warsztaty z wizażu i stylizacji prowadzone przez panią Olgę Kurenną. Ćwiczyły układy
choreograficzne i fitnessowe pod okiem instruktorki tańca Kingi Olchowik. Zaliczyły również zajęcia z dietetyczką, panią Haliną Żmudą.
Pokaz finałowy przyniósł dużo emocji. Widzami byli m.in. bliscy bohaterek wieczoru i ich przyjaciele. Chyba nikt nie miał
wątpliwości, że w ciągu dwóch tygodni intensywnej pracy panie
rzeczywiście przeszły metamorfozę. Agata Dobrowolska, właścicielka firmy IMAGE – Agencja Eventowa, organizatorka wydarzenia, tak je skomentowała: - Na taki efekt pracował cały sztab

ludzi. Tym razem zaprosiliśmy mamy, które nie zawsze miały czas
lub możliwość zrobienia czegoś tylko dla siebie. Zmiany są imponujące.
Panie prezentowały się - niczym na modowym wybiegu - w kolekcji letniej z koszalińskiego butiku VIP LOOK oraz sportowej
elegancji z butiku MERCI. Makijaż wszystkim uczestniczkom metamorfoz wykonała pani Sandra Lewińska. Stylizację fryzur - salon
„Aneta”, którego właścicielką jest pani Aneta Danecka. Upominki dla uczestniczek ufundowali: Hotel Marina Mielno oraz Szkoła
Tańca King Dance. Sklep jubilerski Chaton Bling, zaprojektował
dla nich wyjątkowe bransoletki z elementem srebrnym, pokrytym 24-karatowym złotem.
Metamorfozom patronował nasz miesięcznik.

AGENCJA IMAGE składa podziękowania za pomoc następującym osobom i firmom:
1. Edyta Szuplak-Słupczewska, Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej DERMALOGICA,
ul. Zwycięstwa 40/55-56
2. Marzena Woch, Salon Medyczny SPONDYLUS,
ul. Jana Pawła II 36
3. Halina Żmuda, dietetyk
4. Magdalena Szalkiewicz, Studio ETRE BELLE, ul. Domina 9/1
5. Anna Sak, Hotel Marina Mielno, ul. B. Chrobrego 26 A, Mielno
6. Olga Kurenna, stylistka, doradca ds. wizerunku
7. Sandra Lewińska, kosmetolog, Beauty Manager Sandra
Lewińska, ul. 4 Marca 29A

8. Jolanta Podgórska, butik MERCI, ul. Zwycięstwa 158/1
9. Anna Wachowska, butik VIP LOOK, ul. Zwycięstwa 79
10. Anna Flaczyńska, sklep jubilerski Chaton Bling, ul. Połtawska 4
11. Kinga Olchowik, Szkoła Tańca King Dance, ul. Austriacka 1
11. Aneta Danecka, salon fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
13. Katarzyna Etc, Marzena Wolska, Kantor Wymiany Walut
Emka
14. Igor Alasiński, złotnik – jubiler, Gold Fix, ul. Grunwaldzka 7/1
15. Miesięcznik „Prestiż Magazyn Koszaliński”
16. Koszalińska Telewizja Kablowa TV MAX
17. Tygodnik Koszaliński „MIASTO”

STYL ŻYCIA
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MEDIA I SZTUKA
– FESTIWAL W DARŁOWIE
7-10 LIPCA 2016
PROGRAM 6. EDYCJI
Prowadzenie festiwalu:
MICHAŁ OLSZAŃSKI, MAGDALENA SMALARA
ARKADIUSZ SIP/ Darłowski Ośrodek Kultury
Miejsca festiwalowe:
HALA FESTIWALOWA (plaża w Darłówku Wsch.), TERMINAL PASAŻERSKI (Port w Darłówku Zach.), KINO BAJKA (Darłowo, ul. Morska 56), BULWAR PORTOWY (Darłowo, ul. Flisacka), RYNEK MIEJSKI (Darłowo, pl. Tadeusza Kościuszki), PROMENADA OBOK LATARNI MORSKIEJ (Darłówko Wsch.), HOTEL APOLLO (ul. Kąpielowa 11)
7 LIPCA / czwartek
10.00-11.30 Dziadek niedźwiadek oraz Drzewo – spotkanie
z autorem książek dla dzieci ŁUKASZEM WIERZBICKIM / od 7
lat APOLLO
11.30-12.30 Cykają w trawie, biegają po wodzie, latają, chodzą i pływają a czasem potrafią boleśnie ukłuć. Nasze, krajowe
owady – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej / od 7 lat
APOLLO
12.30-14.00 Ministerstwo Motyli – podróżnik i miłośnik egzotycznych zwierząt JACEK PAŁASIEWICZ zaprezentuje niezwykłą
kolekcję tropikalnych kręgowców / od 5 lat APOLLO
10.00-14.00 Wystawy fotograficzne – Owady w Obiektywie
Jacka Mazura, Nocni Łowcy Magdaleny Dzięgielewskiej i Karoliny Ignaszak APOLLO
Projekt O EKOLOGII KULTURALNIE dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
16.00-17.00 Koncert Filharmonii Koszalińskiej pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego z udziałem solistów: Anity Maszczyk – sopran, Michała Musioła – tenor pt. „Z batutą i humorem” / OTWARCIE FESTIWALU z udziałem Burmistrza Miasta
Darłowa ARKADIUSZA KLIMOWICZA oraz zaproszonych gości
HALA

18.00-19.00 Zygzakiem przez życie – HENRYK GOŁĘBIEWSKI
w rozmowie z Michałem Olszańskim HALA
19.00-20.00 Mistrzowie Reportażu – WOJCIECH TOCHMAN
w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem HALA
20.00-21.00 Najlepsze z Sienkiewicza – czytanie wybranych
fragmentów utworów Henryka Sienkiewicza w wykonaniu WOJCIECHA PSZONIAKA oraz prof. JERZEGO BRALCZYKA, rysuje
HENRYK SAWKA HALA				
21.00-22.30 Serwus jestem nerwus – wspomnienie o Marii
Czubaszek z udziałem WOJCIECHA KAROLAKA, ARTURA ANDRUSA, GRZEGORZA MIECUGOWA, MARKA PRZYBYLIKA, MICHAŁA OGÓRKA, HENRYKA SAWKI HALA
22.30-24.00 Naked mind – koncert muzyki świata z udziałem
Michała Augustyniaka vel Limboski HALA		
8 LIPCA / piątek
10.00-11.30 Odkrywamy tajemnice nietoperzy – warsztaty
z zakresu edukacji ekologicznej / od 5 lat APOLLO
11.30-13.00 Zielonym do góry – gawędy o drzewach – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej / od 4 lat APOLLO
10.00-14.00 Punkt informacyjny Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chireptologicznego MOPEK APOLLO
10.00-14.00 Wystawy fotograficzne – Owady w Obiektywie
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Jacka Mazura, Nocni Łowcy Magdaleny Dzięgielewskiej i Karoliny Ignaszak APOLLO
10.00-15.00 Aktywni dla klimatu – Kino bez Prądu, Gra dla Klimatu, happening Ziemia w Naszych Rękach, Eko Puzzle, gokarty
solarne, rowerowe ładowarki, pokazy z zakresu energii odnawialnej PROMENADA OBOK LATARNI MORSKIEJ
Projekt O EKOLOGII KULTURALNIE dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
12.00-18.00 Punkt Informacyjny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (16.00-18.00 dyżur prawnika) / NAMIOT OBOK HALI
12.00-13.00 Spowiedź emigranta – spotkanie z CZESŁAWEM
MOZILEM poprowadzi Cezary Łazarewicz HALA
13.00-14.00 Moje córki krowy – spotkanie z reżyser KINGĄ
DĘBSKĄ i aktorem MARIANEM DZIĘDZIELEM poprowadzi RYSZARD JAŹWIŃSKI HALA
14.00-15.00 Polaków seks powszedni – spotkanie z seksuologiem prof. ZBIGNIEWEM IZDEBSKIM poprowadzi MICHAŁ OLSZAŃSKI HALA
15.00-16.00 Wielki przypływ – debatę o współczesnej migracji z udziałem JAROSŁAWA MIKOŁAJEWSKIEGO, Rzecznika Praw Obywatelskich ADAMA BODNARA oraz WOJCIECHA
TOCHMANA poprowadzą Ewa Winnicka i Tomasz Sekielski
HALA
17.00-18.00 Bądź Kozakiem i dbaj o siebie – spotkanie z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM poprowadzi Michał Olszański
TERMINAL PASAŻERSKI
18.00-19.00 Po prostu. – spotkanie z TOMASZEM SEKIELSKIM
poprowadzi Cezary Łazarewicz TERMINAL PASAŻERSKI
19.00-20.30 Moje córki krowy – projekcja filmu KINO BAJKA
22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe na żywo z Darłowa
23.30-00.00 Finał darłowskiego murala – mapping 3D, dubbing TEDE BULWAR PORTOWY
9 LIPCA / sobota
10.00-11.30 Z recyklingiem za pan brat – warsztaty z zakresu
edukacji ekologicznej / od 6 lat APOLLO
11.30-13.00 Energia natury – warsztaty z zakresu edukacji
ekologicznej / od 6 lat APOLLO
11.30-13.00 Dlaczego woda musi być czysta – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej / od 6 lat APOLLO
10.00-14.00 Wystawy fotograficzne – Owady w Obiektywie
Jacka Mazura, Nocni Łowcy Magdaleny Dzięgielewskiej i Karoliny Ignaszak APOLLO
Projekt O EKOLOGII KULTURALNIE dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
11.00-12.00
Bądź w Olimpijskiej Formie – ćwiczenia
z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM / w ramach Ogólnopolskiego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów pod patronatem Władysława Kozakiewicza BULWAR ZACHODZĄCEGO
SŁOŃCA, OBOK HALI
12.00-18.00 Punkt Informacyjny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (16.00-18.00 dyżur prawnika) / NAMIOT OBOK HALI

12.00-13.00 Mistrzowie polskiego kryminału – MAREK KRAJEWSKI i ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI w rozmowie z Tomaszem
Sekielskim HALA
13.00-14.00 Godzina prawdy – spotkanie z MICHAŁEM OLSZAŃSKIM poprowadzi Marek Przybylik HALA
14.00-15.00 Żeby nie było śladów – rozmowę wokół książki
CEZAREGO ŁAZAREWICZA oraz możliwościach i dylematach
rozliczeń zbrodni PRL z udziałem AUTORA, Rzecznika Praw Obywatelskich ADAMA BODNARA, prof. JERZEGO ZAJADŁO z Uniwersytetu Gdańskiego oraz ANDRZEJA MIELCARKA poprowadzi Michał Olszański HALA
15.00-16.00 Instytut Reportażu zaprasza – spotkanie z MARIUSZEM SZCZYGŁEM poprowadzi Kamil Bałuk HALA
16.00-17.00 Polska odwraca oczy – JUSTYNA KOPIŃSKA
w rozmowie z Ewą Winnicką HALA
17.00-18.00 Państwu pierwszym opowiem o Trójce – spotkanie z MAGDĄ JETHON poprowadzi Cezary Łazarewicz oraz Michał Ogórek HALA
18.00-19.00 Po co nam Konstytucja? – rozmowę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ADAMEM BODNAREM poprowadzi
Ewa Winnicka HALA
19.30-21.00 Moja podróż. Przez sześć kontynentów do Swisłoczy – wernisaż fotograficzny EDWARDA GRZEGORZA FUNKE
z udziałem Artysty poprowadzi Andrzej Mielcarek TERMINAL
PASAŻERSKI
21:30 Bursztynowy Mikrofon Słuchaczy RADIA KOSZALIN
21.30 – 23.00 Bursztynowy Mikrofon Radia Koszalin Bursztynowy Mikrofon Słuchaczy Koncert MAŁGORZATY OSTROWSKIEJ HALA
22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe na żywo z Darłowa
10 LIPCA / niedziela
10.00-11.00 Rozmowa polityczna Radia Koszalin HALA
12.00-13.00 Diabeł i tabliczka czekolady – PAWEŁ P. RESZKA
(laureat Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 2015) w rozmowie z Małgorzatą Borowską HALA
13.00-14.00 Tu mieszka miłość – rozmowę z KATARZYNĄ
SURMIAK-DOMAŃSKĄ poprowadzi Mariusz Szczygieł HALA
14.00-15.00 Moje pasje – spotkanie z wędkarzem KAROLEM
ZACHARCZYKIEM poprowadzi Małgorzata Borowska HALA
15.00-16.00 Historie niesamowite – rozmowę o drodze
816 z MICHAŁEM KSIĄŻKIEM poprowadzi Cezary Łazarewicz
HALA
16.00-17.00 Dobre życie – prof. JERZY BRALCZYK w rozmowie z JACKIEM SANTORSKIM HALA
18.00-19.30 Benefis MICHAŁA OGÓRKA – z udziałem m.in.
prof. Jerzego Bralczyka, Wojciecha Pszoniaka, Henryka Sawki,
Jakuba Kuronia; zaśpiewa Magdalena Smalara HALA
Impreza towarzysząca – TARGI NADMORSKIE – moda autorska z polskich pracowni, nietuzinkowe wzornictwo, rękodzieło,
produkty ekologiczne, atrakcje dla dzieci, strefa relaksu PROMENADA OBOK LATARNI MORSKIEJ
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, wynikających z przyczyn od nich niezależnych.
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NOWA SZANSA
DLA STUDENTÓW

TRZY CIEKAWE SPECJALNOŚCI
Autor: Magdalena Grzybowska / Foto: Kronospan Szczecinek, archiuwum Politechniki Koszalińskiej

Od 31 maja br. trwa rekrutacja na nowo powstały Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej
w Szczecinku.

P

owołanie Wydziału Przemysłu Drzewnego to
rezultat porozumienia podpisanego przez
przedstawicieli: Politechniki Koszalińskiej,
szczecineckiej firmy Kronospan, jako inicjatora i partnera wiodącego, Starostwa Powiatowego w Szczecinku i Urzędu Miejskiego
w Szczecinku.

TRZY CIEKAWE SPECJALNOŚCI

Nowy wydział umożliwi studia na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Kierunek będzie zawodowym
typem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; to propozycja
zarówno dla maturzystów, jak i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora drzewnego, poszukujących nowych kwalifikacji zawodowych.

Kierunek obejmuje trzy specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna. Wszystkie prowadzone będą
w trybie czteroletnich studiów inżynierskich, z możliwością kontynuacji nauki na studiach magisterskich (np. na Politechnice
Koszalińskiej).
Studenci Wydziału Przemysłu Drzewnego, poza możliwością
uzyskania stypendium naukowego, czy socjalnego, otrzymają także stypendia w wysokości do 500 złotych miesięcznie.
ŁATWIEJSZY START
Przyszli absolwenci Wydziału Przemysłu Drzewnego będą mieć
otwartą drogę do podjęcia pracy w firmie Kronospan, która jest
liderem branży meblarskiej.
Chcemy ułatwić młodym ludziom rozwój zawodowy w oparciu
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o solidne podstawy edukacyjne i pomóc przedsiębiorstwom branży drzewnej i meblarskiej w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników – wyjaśnia Joanna Jodłowska, członek zarządu
Kronospan Szczecinek.
Dla uczelni uruchomienie nowego kierunku w Szczecinku to
kolejny krok na drodze rozwoju.
– Wzbogacimy naszą ofertę kształcenia i zagwarantujemy absolwentom zatrudnienie na bazie wykształcenia zawodowego na
najwyższym poziomie – uważa prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej.
LUDZIE KLUCZEM DO SUKCESU
W Polsce wciąż brakuje specjalistów w branży meblarskiej.
W związku ze wzrostem produkcji, sprzedaży i eksportu, potrzeby
kadrowe tego sektora przemysłu stale rosną i nic nie wskazuje,
by w najbliższych latach zapotrzebowanie zrównało się z możliwościami rynku pracy. Pod kątem zatrudnienia branża meblarska
wydaje się być jednym z najciekawszych i najbardziej przyszłościowych obszarów.
Kronospan Szczecinek do pozyskiwania nowych pracowników
podchodzi w sposób wyjątkowy, tak definiując do nich swoje
podejście: „Dla Kronospan las to nie tylko zbiór drzew. Każde
drzewo wnosi swój żywotny wkład do zdrowego, sprawnie funkcjonującego ekosystemu. Tak postrzegamy pracowników. Jesteśmy firmą rodzinną, wzrastającą w dynamicznym środowisku, zaś
pracownicy stanowią klucz do naszego sukcesu”.
„Studia, które dają dobrą przyszłość”
„Absolwenci kierunków technicznych, matematyczno-informatycznych oraz ekonomicznych mają łatwiejszy start na
rynku, choć niespodziewanym liderem okazało się leśnictwo” – podał dziennik „Rzeczpospolita” w tekście „Studia,
które dają dobrą przyszłość” (30 maja br., str. B4 dodatku
„Ekonomia & Rynek”).
Wszystkie wspomniane kierunki, a także wiele innych,
w tym humanistycznych i artystycznych, znajdują się w ofercie kształcenia Politechniki Koszalińskiej, do której 1 października 2016 roku, a więc od nowego roku akademickiego
2016/2017, dołączy Wydział Przemysłu Drzewnego (WPD)
z siedzibą w Szczecinku.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW
Jakie korzyści dla studentów i absolwentów płyną z nauki,
a później ukończenia Wydziału Przemysłu Drzewnego?
Nowoczesne wykształcenie, przystosowane do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, optymalne warunki studiowania, wysoka gwarancja zatrudnienia, dobry system stypendialny, atrakcyjna oferta
stażowa, bardzo dobre warunki socjalne (akademiki).
– Wybór tego kierunku studiów przez absolwentów szkół średnich to mądra inwestycja w ich rozwój zawodowy, zapewniająca
dobrą, stabilną przyszłość – podkreśla Joanna Jodłowska. – Oczywiście, zależy nam, aby jak najwięcej dobrych specjalistów pozostało w Szczecinku, ale to od nich zależeć będzie, jaką ścieżkę
kariery i miejsce do życia wybiorą.
START? 1 PAŹDZIERNIKA 2016
Uczelnia będzie gotowa 1 października br. do przyjęcia pierwszych studentów w Szczecinku.
– Kształcenie praktyczne tym różni się od zawodowego, że prawie
połowa zajęć to działania praktyczne, a wśród nich najwięcej w firmach oferujących pracę na tych samych stanowiskach praktycznych
– dodaje dr Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej.
Wydział Przemysłu Drzewnego znajduje się w Zespole Szkół numer 3 przy ulicy Artyleryjskiej w Szczecinku. Tam odbywać się będą
zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne – w koszalińskich obiektach
uczelni, natomiast praktyki – w firmie Kronospan w Szczecinku.
Studiując na specjalności Automatyka i utrzymanie ruchu
studenci uzyskują praktyczną wiedzę dotyczącą budowy,
programowania i obsługi systemów informatycznych, odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi.
Wybierając specjalność Procesy i maszyny przemysłu
drzewnego absolwenci mają możliwość poszerzenia swej
wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn tworzących linie technologiczne, pogłębiają
również wiedzę dotyczącą procesów przemysłu drzewnego.
Wybierając moduły kształcenia związane z projektowaniem konstrukcji w przemyśle meblarskim studenci będą
mogli zapoznać się z budową i programowaniem nowoczesnych obrabiarek wykorzystywanych w przemyśle.
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Jakub Husejko i Waldemar Sołek ze swymi
podopiecznymi ze starszych roczników Akademii Piłkarskiej

ROSNĄ PIŁKARSKIE TALENTY
Autor: Andrzej Mielcarek

Kapitalną robotę wykonują trenerzy Akademii Piłkarskiej działającej przy Koszalińskim Klubie Piłki Nożnej
Bałtyk. W prowadzonych przez nich zajęciach systematycznie uczestniczy około 200 chłopców w wieku
od 4 do 12 lat. Starsi już wyjeżdżają na turnieje i wracają z nich najczęściej jako zwycięzcy.

K

iedy spotykamy się na małym boisku KKPN
Bałtyk, gdzie z chłopakami pracują na co
dzień m.in. trenerzy Waldemar Sołek i Jakub Husejko, dziesięciolatkowie witają nas
okrzykami „Jesteśmy mistrzami Polski!”.
Trener Husejko prostuje z uśmiechem: Przesadzają. Fakt, że wygraliśmy ostatnio
mocno obstawiony turniej, na który pojechaliśmy na zaproszenie
Polonii Warszawa i gdzie występowało 14 silnych zespołów, ale
nie były to mistrzostwa kraju.

pomoc okazują również wtedy, gdy trzeba coś zorganizować albo
zakupić. Pomagają również zaprzyjaźnione z klubem firmy. Nie
bez powodu chłopcy grają w koszulkach z logo Skody, bo komplety strojów piłkarskich ufundowała im firma Skodex Krotoski-Cichy, nie po raz pierwszy zresztą wspierając sport najmłodszych.

Lista sukcesów jednak jest długa. Wychodzi na to, że albo dobrali się szczególnie utalentowani chłopcy, albo po prostu procentuje konsekwentna i dobrze zaplanowana praca. Zdaniem rodziców, raczej to drugie: - Realizacja wcześniej przygotowanego
programu treningowego doprowadziła zespoły Akademii w tym
tylko sezonie do wielu sukcesów na arenie wojewódzkiej oraz
ogólnopolskiej – uważa Mariusz Wiewióra, ojciec małego piłkarza.

Sam pan Waldemar to już niemal legenda. Wykonuje tę ciężką
pracę z ogromnym zaangażowaniem. Organizuje turnieje, zdobywa dla Akademii wsparcie, promuje ją. Zawsze uśmiechnięty,
życzliwy. Traktuje chłopaków serio i oni to czują. Jak podkreśla,
w pracy trenerskiej nie chodzi wyłącznie o aspekt sportowy i wyniki – równie ważne jest wychowanie: - Współpracujemy ściśle z rodzicami, bo mamy wspólny cel. Kształtujemy młode charaktery,
wychowujemy tych smyków na porządnych ludzi.

Jakub Husejko z kolei mówi: - Nie chcę wymieniać żadnych nazwisk, żeby nikogo nie wyróżniać, ale trzeba stwierdzić, że mamy
w tym gronie naprawdę świetnie zapowiadających się zawodników. Oby tylko wytrwali i dalej pracowali.
Chłopcy trenują trzy razy w tygodniu. To spore obciążenie. Pomagają rodzice, którzy ich dowożą na zajęcia, dopingują. Dużą

Trener dla tych chłopaków jest kimś niezwykle ważnym. Dlatego każde słowo Waldemara Sołka natychmiast wciela się w czyn.
Ba – słowo! Uważnie obserwowany jest każdy jego gest. Chłopcy
są w niego wpatrzeni.

Niektóre zespoły, z którymi zmierzyli się w tym sezonie uczestnicy Akademii Piłkarskiej - wszystkie mecze zakończone zwycięstwami: GKS Katowice, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Polonia
Warszawa, Wisełka Bydgoszcz, Olympic Wrocław, Norwich City,
Kotwica Kołobrzeg, Warta Poznań
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Trener Jakub Husejko i drużyna
(prawie w komplecie)
wygrywająca ostatnio wszystkie
turnieje, w jakich uczestniczy

Bałtyk Koszalin

Waldemar Sołek, człowiek
- instytucja i niemal legenda

OSTATNIE SUKCESY
1. Pierwszy Ogólnopolski Turniej Gmin Pojezierza Wałeckiego
(12 września) - I miejsce
2. Gedania CUP W Gdańsku (29 listopada 2015) - I miejsce
3. Amber CUP W Słupsku (11 grudnia 2015) - I miejsce
4. Bałtyk Transport Cup w Koszalinie (16 stycznia 2016)
- I miejsce
5. Decathlon CUP w Gdańsku (12 marca 2016) - I miejsce
6. „Z podwórka na stadion” w Szczecinku (finał wojewódzki
- 8 kwietnia 2016) - II miejsce rocznik 2006
7. Międzynarodowy Turniej Pomartech CUP W Poznaniu
(30 kwietnia 2016) - I miejsce
8. Cosinus Cup w Warszawie (04-05.06.2016)- I miejsce

Bałtyk
Koszalin
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Prezes Janusz Walkowiak

ĆWIERĆ WIEKU
INFORMATYCZNYCH
SUKCESÓW
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Marcin Betliński

Januszowi Walkowiakowi, prezesowi koszalińskiej firmy PRIMA-KOMPUTERY Systemy Komputerowe sp. z o.o.,
udała się trudna sztuka stworzenia od podstaw firmy, która od 25 lat jest liderem na trudnym rynku usług,
oprogramowania i sprzętu IT.

P

RIMA-KOMPUTERY Systemy Komputerowe
sp. z o.o. to dziś firma o ugruntowanej pozycji
na rynku północnej Polski, z wieloma prestiżowymi tytułami oraz kompleksową komputeryzacją ponad 250 firm na koncie. Jej przedstawiciele docierają do klientów mających
siedziby w całym pasie nadmorskim i byłym
województwie koszalińskim. Przedsiębiorstwo oferuje: najwyższej
klasy sprzęt komputerowy oraz urządzenia fiskalne, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, serwis sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń fiskalnych.

Co ciekawe, kluczem do sukcesu, poza dostosowywaniem oferty do wymagań rynku, są także doskonałe relacje między pracownikami, którzy pracują w firmie nawet ćwierć wieku.
CAŁE ŻYCIE „W INFORMATYCE”
Firma PRIMA rozpoczęła działalność w 1991 roku. Jej powstanie to naturalna decyzja Janusza Walkowiaka, który wykorzystując
dotychczasowe doświadczenie, chciał spróbować sił w biznesie.
- Całe życie pracuję w informatyce. Najpierw byłem programistą, później kierownikiem działu projektowania systemów i pro-
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Dyrektor handlowy Mariusz Trębacz w rozmowie z klientem
gramowania, a następnie dyrektorem Ośrodka Obliczeniowego.
W 1991 roku zdecydowałem się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – wspomina Janusz Walkowiak.
Przez pierwsze dwa lata firma skupiała się na sprzedaży i serwisowaniu sprzętu komputerowego.
Właściciel w 1993 roku doskonale wyczuł zmieniający się rynek
i zdecydował się na rozpoczęcie sprzedaży urządzeń fiskalnych.
Wprowadzone wówczas przepisy nakładały na podmioty gospodarcze konieczność ewidencjonowania handlu. Zakup kas fiskalnych stał się koniecznością.
- Już w 1994 roku rozpoczął się prawdziwy boom na urządzenia fiskalne. Mieliśmy po kilkadziesiąt ich wdrożeń miesięcznie.
Do dziś sprzedaliśmy około czterech tysięcy urządzeń fiskalnych.
Stawia to nas na pozycji wiodącego przedsiębiorstwa w regionie
– mówi Janusz Walkowiak.
Firma postawiła na polskich producentów. Od 1993 roku
współpracuje z firmą ELZAB S.A., a od 1994 roku z firmami NOVITUS i POSNET. Łącznie ci trzej producenci mają dziś ponad 80
proc. polskiego rynku urządzeń fiskalnych.
Dziś PRIMA-KOMPUTERY posiada tytuł Platynowego Partnera
ELZAB – najwyższe wyróżnienie w hierarchii dealerów tego producenta. Ale początki na tym rynku były jednak dość trudne. Klienci
traktowali zakup urządzeń fiskalnych jako zło konieczne.
- Od początku oprócz typowych kas sprzedajemy również kasy
komputerowe. To urządzenia, które wymagały nauczenia się obsługi komputera i specjalnego programu. To było dość skomplikowane. Kierownik sklepu jednej z sieci stwierdził, że gdy tę kasę
otrzymał, to chciał się natychmiast zwolnić. Po nauczeniu się obsługi zmienił zdanie – zapowiedział, że zwolni się, jeżeli tę kasę
mu zabiorą – śmieje się Janusz Walkowiak. – Spodobało mu się
to, że na ekranie komputera widział cały stan magazynowy i nie
musiał już biegać po magazynie w poszukiwaniu towaru. Jednak

proces przekonywania się klientów do urządzeń fiskalnych trwał
dość długo – dodaje.
Oprócz wysokiej jakości produktów PRIMA-KOMPUTERY
oferuje także profesjonalny serwis. Dlatego może liczyć na tzw.
„rynek odtworzeniowy” – czyli stały powrót klientów. Wynika to
z faktu, że, po zapełnieniu pamięci fiskalnej danego urządzenia
przedsiębiorstwa muszą zakupić nowe. A tych ponownych zakupów najchętniej dokonują właśnie w PRIMA-KOMPUTERY.
- Myślę, że klienci do nas wracają ze względu na nasze doświadczenie oraz szybką reakcję serwisową– uważa Janusz Walkowiak.
Zgadza się z nim Mariusz Trębacz, dyrektor handlowy PRIMA
-KOMPUTERY: - Zgodnie z przepisami każda firma, która sprzedaje kasy fiskalne musi także oferować ich serwis. Naszą przewagą
są doświadczeni serwisanci. Jeden z nich pracuje u nas od 1993
roku. Zdarzało mu się naprawiać urządzenia, których nawet ich
producent już nie serwisował. Mamy też więcej serwisantów niż
konkurencja i dzięki temu serwis jest szybki. To przewaga szczególnie nad firmami jednoosobowymi, w których jeżeli właściciel,
który jednocześnie jest serwisantem, wyjedzie na urlop to jego
klienci są pozostawieni bez opieki technicznej. Wielu takich klientów przeszło do nas i nam zaufało – mówi Mariusz Trębacz.
Jak dobrać optymalne do naszej działalności urządzenie?
Eksperci PRIMA-KOMPUTERY zapraszają do siebie na rozmowę.
Firma posiada bogate doświadczenie w komputeryzowaniu sklepów z wykorzystaniem oprogramowania zarządzającego sklepem, urządzeń fiskalnych, drukarek etykiet, wag etykietujących,
inwentaryzatorów i sprawdzarek cen.
- Oferujemy też najnowocześniejsze kasy, w tym kasy z panelem dotykowym obsługiwane jak smartfony i terminale fiskalne
(komputer i drukarka fiskalna zintegrowane w jednym urządzeniu), które dają użytkownikowi wiele nowych, niespotykanych
dotąd możliwości – mówi Mariusz Trębacz.
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Przemysław Kołtun
specjalista ds. serwisu i wdrożeń
NIEZAWODNE OPROGRAMOWANIE DLA KAŻDEJ FIRMY
Ważną datą w rozwoju firmy PRIMA-KOMPUTERY Systemy
Komputerowe sp. z o.o. był 2000 rok. Wówczas Janusz Walkowiak zdecydował się na współpracę z firmą InsERT- największym
w Polsce producentem oprogramowania dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Firma z Wrocławia sprzedała już ponad 600 tys.
licencji swojego oprogramowania dla 360 tys. przedsiębiorstw
z całej Polski.
- Od 1993 roku oferowaliśmy naszym klientom oprogramowanie dostosowane do ich potrzeb. Początkowo pisał je zespół
programistów mojej firmy. Były to w większości programy finansowo- księgowe. Współpracowałem też z firmą, która miała oprogramowanie sprzedażowe nastawione głównie na hurtownie.
W tamtych czasach było ich bardzo dużo w Koszalinie. W pewnym momencie obsługiwaliśmy około 100 hurtowni na terenie
byłego województwa koszalińskiego. W 2000 roku zdecydowałem, że optymalne i bezpieczniejsze dla naszych klientów będzie
związanie się naszej firmy z ogólnopolskim producentem oprogramowania – mówi Janusz Walkowiak.
W 2004 roku po czterech latach współpracy z Insertem PRIMA-KOMPUTERY otrzymała tytuł Autoryzowanego Partnera InsERT (API) . To wielkie wyróżnienie, gdyż jedynie 17 firm w kraju
ma taki tytuł, a oprogramowaniem InsERT handluje niemal 1500
podmiotów.
Firmy posiadające tytuł API INSERT to firmy, którzy nie tylko
osiągają najwyższe wyniki sprzedaży, ale również oferują najwyższy poziom usług .
W 2014 roku PRIMA-KOMPUTERY otrzymała zaszczytny tytuł
API ROKU 2014 w kategorii „Najwyższa ocena partnerów”.

Ważnym produktem sprzedażowym InsERT-u, który jest także
w ofercie koszalińskiej firmy, jest NAVIREO – to system klasy ERP,
czyli wspomagający zarządzanie firmą.
- To rozwiązanie dla średnich i większych przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego działalność firmy. Jego wprowadzenie poprzedzamy
analizą dotychczasowego systemu informacyjnego w firmie oraz
potrzeb kierownictwa firmy i poszczególnych działów. Wybieramy moduły NAVIREO, które sprawdzą się w danej firmie (sprzedaż, księgowość, kadry, płace itp.) lub w razie potrzeby tworzymy
aplikacje dedykowane wynikające ze specyfiki klienta. Dobieramy też odpowiedni sprzęt komputerowy i kompleksowo wdrażamy system – opisuje Mariusz Trębacz.
Koszalińscy klienci chwalą sobie ten produkt. Jest nie tylko
nowoczesny, ale co ważne w przypadku rozbudowanego oprogramowania, dużo tańszy niż konkurencyjne rozwiązania. - Ewenementem na skalę kraju jest fakt, że w Koszalinie z NAVIREO
korzystają w większości firmy z branży e-commerce, których jest
u nas bardzo dużo. Wśród nich są firmy, które robią miesięcznie
kilkadziesiąt tysięcy transakcji – mówi Mariusz Trębacz.
W ofercie PRIMA-KOMPUTERY Systemy Komputerowe sp.
z o.o. znajduje się także specjalistyczne oprogramowanie dla różnych działalności, m.in. gastronomii i hotelu, system zarządzania
piekarnią.
- Od początku istnienia firmy mamy zasadę, że dobieramy
sprzęt komputerowy i fiskalny oraz oprogramowanie optymalne do potrzeb klienta, a nie po prostu najtańsze. Z racji
doświadczenia wiemy bowiem doskonale jakie urządzenia
czy programy dobrać do specyfiki danego podmiotu. Klienci to doceniają i często spotykamy się z podziękowaniami za
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Symboliczne potwierdzenie
najwyższej jakości usług

doskonałą konfigurację sprzętu i oprogramowania – podkreśla
Mariusz Trębacz.
DOBRA PRACA W MIŁEJ ATMOSFERZE
Jak Janusz Walkowiak tłumaczy sukces swojej firmy?
- Myślę, że to połączenie ciężkiej pracy, odpowiedniego dbania o klienta, wyczucia rynku oraz bardzo dobrej atmosfery w firmie – analizuje Janusz Walkowiak. – W naszej firmie są pracownicy, którzy przepracowali tutaj 17, 20, a nawet 23 lata. Tak stabilną
załogę doceniają klienci, którzy przyzwyczajają się, że przez lata
obsługuje ich ten sam specjalista – dodaje.
W firmie, co jest rzadkością wśród prywatnych przedsiębiorców, funkcjonuje stażowy dodatek do pensji, będący dowodem
uznania i podziękowaniem za przywiązanie do firmy. To jednak
nie on decyduje o stabilności przedsiębiorstwa i niewielkiej rotacji wśród pracowników.
– Decydująca jest świetna atmosfera w firmie. My się tu po prostu bardzo lubimy – mówi Mariusz Trębacz. Pracownicy regularnie
spotykają się i dyskutują o życiu firmy.

„PRIMA” –Komputery. Systemy komputerowe Spółka z o.o.
75-135 Koszalin ul Szczecińska 14
www.prima.pc.pl;www.primasklep.pl
Tel: 94 341 00 25, Kom: 731 47 2200

PRIMA-KOMPUTERY
Systemy Komputerowe sp. z o.o. zaopatruje firmy w m.in.:
- sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe,
- oprogramowanie do zarządzania dla małych, średnich i dużych
firm,
- oprogramowanie dla gastronomii i hoteli,
- oprogramowanie antywirusowe,
- urządzenia fiskalne,
- wagi elektroniczne, drukarki etykiet, czytniki kodów
kreskowych,
- terminale kart płatniczych,
- osprzęt sieciowy,
- materiały eksploatacyjne (m.in. tonery, cartridge’e, taśmy
barwiące, papier do drukarek komputerowych, rolki
do urządzeń fiskalnych).
Serwis komputerów, urządzeń fiskalnych i oprogramowania
świadczy m.in. następujące usługi:
- stałe nadzory technologiczno- techniczne nad sprzętem
i oprogramowaniem firmowym,
- stałe nadzory nad sprzętem fiskalnym,
- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i drukarek,
- naprawy baz danych w programach komputerowych,
- naprawy, konserwacje i obowiązkowe przeglądy techniczne
urządzeń fiskalnych,
- usługi wdrożeniowo-szkoleniowe programów,
- instalacje programów,
- instalacje sieci komputerowej i osprzętu sieciowego.
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ŚWIĘTO
UKRAIŃSKIEJ
KULTURY
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Tomasz Majewski

Trzystu młodych wykonawców zaprezentowało się
na 41. Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych
- Koszalin 2016, który odbył się w dniach 4-5 czerwca
br. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.

P

odczas tegorocznego Festiwalu wystąpiło 17
zespołów z kilkunastu ośrodków nauczania
języka ukraińskiego z niemal całej Polski
(m.in. Szczecina, Koszalina, Olsztyna, Lęborka,
Bytowa, Słupska, Elbląga) oraz dwa zespoły
z Zespołu Ukraińskich Szkół im. T. Szewczenki
w Białym Borze. Wykonawcy zaprezentowali
m. in. ukraińskie tańce, śpiew, bajki, spektakle teatralne, muzykę
instrumentalną, scenki humorystyczne, kompozycje teatralno-muzyczne.
Jak zawsze pierwszy dzień miał charakter eliminacji. Nagrodą
dla najlepszych – oprócz pamiątkowych statuetek – był udział
w koncercie galowym dnia następnego.
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ZDROWIE I URODA

Monika Karasiewicz właścicielka
Gabinet Kosmetologii
ul. Zwycięstwa 109, Koszalin
tel. 797 707 407

ZABIEGI
NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
Autor: Malwina Maj

Od otwarcia Gabinetu Kosmetologii Moniki Karasiewicz minął nieco ponad miesiąc. Już pierwszego dnia
pojawiły się w nim klientki, co zaskoczyło – oczywiście mile – samą jego właścicielkę. Jest kobieco, ciepło,
zacisznie. W ofercie: najnowocześniejsze kosmetyki, technologie i urządzenia. W tym Icoone i Venus Legacy,
hity polskich gabinetów kosmetologicznych. W Koszalinie – jedyne i już wypróbowane przez klientki.

M

yślałam, że początki będą trudne,
a okazały się bardzo przyjemne – przyznaje z uśmiechem Monika Karasiewicz, właścicielka gabinetu. Pochodzi
z Mielna, w Koszalinie mieszka od półtora roku. Licencjat z kosmetologii zdobyła w Trójmieście, studia magisterskie
skończyła w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu.
W zawodzie intensywnie pracuje od dwóch lat. Doświadczenie
zdobywała w nadmorskich ośrodkach wczasowych i SPA. Decyzję
o otwarciu firmy podjęła w ubiegłym roku.

wspaniale byłoby mieć gabinet – opowiada. – Kiedy rozpoczęłam
poszukiwanie lokalu okazało się, że lokal jest dostępny i w styczniu tego roku rozpoczęłam pracę nad zaprojektowaniem wnętrza.
Lepiej trafić nie mogłam.
Miejsce rzeczywiście jest znakomite. Gabinet mieści się w nowoczesnym budynku sąsiadującym z parkiem. Jest elegancko, cicho,
dyskretnie, nieco na uboczu, ale nadal w centrum miasta. Z tyłu
budynku znajduje się wygodny parking. Pomysł na wystrój pochodzi od właścicielki, choć w realizacji pomogła projektantka wnętrz.

– Już w czasie licencjatu myślałam o własnym gabinecie – przyznaje. – Chciałam jednak pogłębić wiedzę i zdobyć większe doświadczenie, stąd decyzja o studiach magisterskich. Potem chyba
brakowało mi odwagi. Impuls przyszedł jesienią 2015 roku i po
kilku miesiącach przygotowań udało mi się zrealizować plan.

– Od początku wiedziałam, że w gabinecie ma zawisnąć, długi, kryształowy żyrandol – śmieje się Monika Karasiewicz. – I jest!
Robiony na zamówienie, okazały, pięknie oświetlający przestrzeń.
Całość miała być jasna, kobieca, ciepła. Dbam o to, by klienci mogli czuć się u mnie dobrze. O to, by były tu zawsze świeże kwiaty,
piękny zapach, przyjemna muzyka i spokój.

Na piękny budynek zaprojektowany przez pracownię HS99 Monika Karasiewicz zwróciła uwagę już ponad rok temu. – Zobaczyłam go podczas spaceru i pomyślałam, że właśnie w takim miejscu

Sale zabiegowe są dwie: w pierwszej pani Monika wykonuje
profesjonalny pedicure, w drugiej pozostałe zabiegi: na twarz
i ciało.
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Koncepcja oferty gabinetu – podobnie jak jego estetyki – od
początku była jasno określona.
– Chciałam stworzyć miejsce, w którym klient może skorzystać
zarówno z zabiegów najprostszych jak manicure czy pedicure, ale
też z gamy kuracji pielęgnacyjnych na twarz oraz zabiegów z użyciem profesjonalnych urządzeń na ciało – wyjaśnia kosmetolog.
W gabinecie można wykonać m.in. manicure i pedicure i nowoczesną depilację woskiem Lycon. Zabiegi na twarz przeprowadzane są na bazie znakomitych, zaawansowanych technologicznie
kosmetyków amerykańskiej firmy SkinCeuticals, które można na
miejscu zakupić.
– To najwyższa półka kosmetologiczna – podkreśla Monika Karasiewicz. – Przekonała mnie do tej marki filozofia, na którą składa
się zapobieganie, korygowanie i ochrona. A więc kolejno: działanie antyoksydacyjne, rozwiązywanie problemów ze skórą i stosowanie filtrów przeciwsłonecznych.
Prawdziwymi hitami gabinetu są urządzenia, o których panie
śledzące nowinki z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej
z pewnością słyszały, a spopularyzowały je programy telewizyjne
i kobieca prasa. Pierwsze to Icoone – system głowic służących do
wyszczuplania i modelowania ciała, usuwania cellulitu, poprawiania
jędrności skóry. Drugie urządzenie to Venus Legacy oparte o działanie multipolarnej fali radiowej z impulsowym polem magnetycznym oraz technologię VariPulse. Gabinet Kosmetologii Moniki Karasiewicz jest jedynym, który dysponuje oboma urządzeniami.

– Icoone to rodzaj masażu podciśnieniowego, jednak różni się
zasadą działania od powszechnie znanej endermologii – tłumaczy
kosmetolog. – Głowica w zabiegu endermologii zasysając skórę
może ją rozciągać, pogłębiać problem z popękanymi naczyniami krwionośnymi. Icoone nie ma tych ograniczeń. Zamiast jednej
dużej głowicy ma dodatkowo dwie mniejsze, którymi działa się
na poszczególne obszary. Spectrum działania jest bardzo duże:
osiem programów głównych i osiem focusowych. Icoone kwalifikowany jest jako urządzenie medyczne i również takie programy
posiada. Każdy zabieg zaczyna się dwudziestominutowym masażem całego ciała, dopiero później skupiamy się na wybranych
dwóch partiach. Całość trwa 40 minut i jest bardzo przyjemna.
Ogromnym powodzeniem cieszy się Venus Legacy. – Nie
ma dnia, żebym nie wykonała zabiegu z użyciem tego urządzenia – mówi Monika Karasiewicz. – Pięknie liftinguje twarz, spłyca
zmarszczki, ale też mocno redukuje wszelkie obwody ciała. Efekty
widać od razu, a po serii zabiegów są one spektakularne. Klientki
są zachwycone. Zaletą zabiegu, poza jego skutecznością i zakresem, jest nieinwazyjny charakter. Trwa od 10 do 30 minut, w zależności od obszaru ciała.
Wszystkie zabiegi Monika Karasiewicz wykonuje sama i – jak
mówi – wszystkie bardzo lubi. Stawia nie na rozbudowaną do
granic możliwości ofertę, ale jej jakość. A ponadto – przyjemny
klimat. Planuje rozwijać gabinet, sukcesywnie wprowadzać nowości, ale te dobrze sprawdzone. Filozofia firmy? – Moje założenia są
proste i konkretne: zabiegi na najwyższym poziomie i przyjemna
atmosfera panująca w gabinecie.
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SUKCES
NIEJEDEN
MA ZAPACH
Autor: Agata Rudnik

To była piękna podróż w świat zmysłów. Z Martą
Siembab, jedyną w Polsce senselierką rozmawiałyśmy
m.in. o gustach zapachowych Polek i Polaków,
jaki wpływ ma zapach na wizerunek oraz o tym,
jak pachnie sukces.

S

enselierka” – to brzmi dość tajemniczo. Specjalistka od zapachów już zapewne mówi
nam więcej. Skąd taki pomysł na siebie?
- Kiedy zaczynałam interesować się zapachem, nie myślałam o tym, by zająć się tym
„pełnoetatowo”. Było to coś, co fascynowało
mnie od dziecka. Wszystkie wakacje spędzałam w bardzo małej wiosce na skraju Puszczy Rzepińskiej. Tam zapachów było mnóstwo. Zapach różnych zwierząt, gatunków roślin,
drzew, żywicy, letniego powietrza, rosy, liści. W szkołach perfumiarze uczą się ich na esencjach, ja poznałam to wszystko „na żywo”.
Był to pewien kapitał, który wyniosłam ze swojego dzieciństwa.
Najpierw interesowałam się aromaterapią i robiłam zielniki. Interesowałam się też oczywiście perfumami, ale nastolatka w komunistycznej Polsce niewielkie miała pole do popisu. Zawsze jednak
czułam, że moje zmysły są bardzo wrażliwe. Praca zawodowa
wiązała się dla mnie zawsze z przekazywaniem informacji. Byłam
nauczycielem, lektorem, wykładowcą, szkoleniowcem, trenerem.
Równo dziesięć lat temu zdałam sobie sprawę, że skoro dzielę się
wiedzą, a tę największą posiadam na temat zapachów, to mogę
połączyć jedno z drugim.

zapachy. Można też powiedzieć, że sukces pachnie tym, co luksusowe, a więc np. skórzane. Nie każdego stać przecież na skórzane
meble, skórzaną torbę lub kurtkę drogiej marki, czy też samochód
ze skórzaną tapicerką. Sukcesy bywają też różne. Może nim być np.
zrzucenie 10 kilogramów. Wtedy pojawia się pytanie, czy taki sukces pachnie słodkim ciastkiem, czy może koktajlem z chlorelli, który przyszło nam pić przez ostatnie dwa miesiące. I to jest właśnie
cudowne w zapachach, że nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

- Jak więc wyglądała pani ścieżka rozwoju i edukacja w tym
zakresie?
- Zwykle szukam informacji u źródła. Na przykład pasjonuje
mnie, jak osoby niewidome odróżniają zapachy i jak pomagają
im one w codziennej orientacji. Uczę się sama i wszystko, co wiem,
to wynik moich poszukiwań, rozmów, wywiadów i eksploracji takich obszarów nauki, jak medycyna, psychologia, neurologia, fizjologia, kulturoznawstwo, czy socjologia. Z czasem nawiązałam
współpracę z osobami zajmującymi się dystrybucją perfum i ich
sprzedażą oraz marketingiem. Współpracuję też m.in. z projektantami, architektami, z terapeutami osób z autyzmem, a także
z uczelniami ekonomicznymi, technicznymi i artystycznymi. Zajmuję się też kreowaniem wizerunku poprzez zapach.

- Jakie trendy królować będą w sezonie letnim?
Trendy to nie sztucznie kreowane mody, ale zapis naszych
dążeń. Widać, że obecnie szukamy wrażeń w Europie. Szukamy
tego, co jest nam bliskie, a nie tego, co tropikalne i egzotyczne.
Lubimy to, co znamy z ogrodu, jak frezja, bez, zioła - rozmaryn,
bazylia, coś, co jest czytelne, a nie abstrakcyjne.

„

- Zastanawiam się jak pachnie sukces?
- Nie ma jednej odpowiedzi. Jeśli sukces pachnie pieniądzem,
a często to nim mierzymy sukces, to wówczas odwołujemy się do
takich archetypów zapachowych, jak zapach żywic, srebrnego
kadzidła, czy mirry, bo kiedyś tylko zamożnych stać było na takie

- Jeszcze jakiś czas temu Polki przy wyborze perfum kierowały się głównie marką i ceną. Teraz wydaje się, że ten trend się
zmienia i szukamy bardziej indywidualnych nut zapachowych.
Czy mam rację?
- Wszystko zależy od tego, na jakiej grupie się skupimy. Niektórzy to po prostu poszukiwacze nowości, są też osoby, które nie
lubią wychodzić poza strefę komfortu i nie ma w tym nic złego. To
kwestia osobowości. Teraz mamy dostęp do wszystkich premier
zapachowych. W zeszłym roku było ich ponad dwa tysiące! To
pula, z której naprawdę można wybrać coś dla siebie. Znam jednak osobę, która używa tych samych perfum od lat 80. i narzeka
jedynie, że nie pachną już tak, jak kiedyś.

- A jakie zapachy pani wybiera na co dzień?
- Zgodnie z zasadą – szewc bez butów chodzi, ja na co dzień nie
używam żadnego zapachu. Głównie ze względu na to, że przebywanie z zapachami jest bardzo eksploatujące. Teraz przechodzę kwarantannę zapachową (śmiech). Jeśli jednak mój organizm
może sobie na to pozwolić, wówczas niezależnie od pory roku
wybieram te zapachy, które wywołują u mnie emocje i kojarzą mi
się przede wszystkim z wrażeniem ognia, dymu, palonego drewna. To tak, jakbyśmy wyobrazili sobie piec kaflowy, w której płonie
ogień. To estetyka, która jest mi bliska, zapachy ciepłe, ale także
gorzkie. Często lubimy jakieś zapachy i nie wiemy dlaczego, ja
mam ten przywilej, że wiem.

OD WIZJI DO PERFEKCJI

MILLENNIUM DENTAL

Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

ul. Jantarowa 25a, Koszalin tel. 94 347 70 63 www.millennium-dental.pl
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ERGONOMIA
ŻYCIA
CODZIENNEGO
Autor: Adam Różański / Foto: HEALTHYWORK

Coraz więcej osób pracuje przy komputerach. Długie
godziny spędzane każdego dnia w pozycji siedzącej
nie pozostają bez wpływu na nasze zdrowie. Źle
dobrane krzesło, złe nawyki, brak wystarczającej liczby
przerw w ciągu dnia pracy, a przede wszystkim brak
systematycznego wysiłku fizycznego po pracy skutkują
bólami kręgosłupa, wadami postawy, pogłębieniem
wad wzroku i wieloma innymi dolegliwościami.
Okazuje się, że nie trzeba wiele, by ograniczyć
negatywne efekty siedzącego trybu życia. O tym, jak
to zrobić, rozmawiamy z panią mgr Pauliną
Dominikowską, prowadzącą w Koszalinie Gabinet Profilaktyki Prozdrowotnej.

J

ak we właściwy sposób przygotować sobie miejsce
pracy biurowej?
- Opisują to konkretne normy z zakresu BHP, warto
się z nimi zapoznać. Ogólnie trzeba powiedzieć, że
monitor komputera albo ekran laptopa powinniśmy
mieć na wprost oczu, głowa powinna być w linii kręgosłupa (nie wysuwajmy głowy do przodu), mniej
więcej na wysokości wzroku. Łokcie powinny mieć podparcie. Tak
samo jak nadgarstki, ułożone prostopadle do klawiatury i zawsze
symetrycznie. Tułów powinien być wyprostowany, kolana lekko
poniżej linii bioder, głowa powinna być zaś w linii kręgosłupa, stopy ułożone symetrycznie, na szerokość bioder.
- Na czym siedzieć?
- Nieraz lepiej jest siąść na taborecie niż na źle dobranym fotelu
lub krześle. Ważne jest również, żeby nie mieć zbytniego uciśnięcia pod kolanami, bo inaczej blokujemy przepływ krwi, limfy. Kolana powinny się znajdować pod kątem prostym nad kostkami.
Może to kogoś zdziwi, ale naprawdę lepiej pracować w pozycji
stojącej, bo daje to mniej ewentualnych dolegliwości. Dostępne
są specjalne taborety, duże piłki rehabilitacyjne, dyski korekcyjne.
- Co ile czasu konieczna jest przerwa?
- Co godzinę powinno się robić jakieś drobne ćwiczenia: wstać,
przejść się, zrobić wspięcia na palcach, a także zrelaksować wzrok.
Chodzi o to, żeby w biurze była specjalna tablica do relaksacji
wzroku . Nasz wzrok musi się rozluźnić, żebyśmy nie mieli wciąż
skupionych wszystkich mięśni gałki ocznej i mięśni na głowie
z powodu nieustannego patrzenia na ekran.

- Kolor takiej planszy ma znaczenie?
- Tak, ale tym się już zajmuje optometrysta, on może pomóc
w doborze właściwej planszy.
- Czyli generalnie co godzinę przerwa i jakieś ćwiczenia?
- To mogą być nawet tylko cykliczne dwie-trzy minuty. Możemy
też sobie założyć, że robimy jakieś dwie dłuższe przerwy w ciągu
dnia. To ważne, bo pracując na siedząco w skupieniu kompletnie
zatracamy swoją prawidłową pozycję. Proszę poobserwować osobę, która mocno czymś zainteresowana siedzi przed monitorem.
Ona niemal „wchodzi” w ekran, a więc w sposób niekontrolowany
pochyla się do przodu albo wyciąga głowę. Pilnujmy się i po godzinie róbmy przerwy w pracy. Im częściej będziemy te czynności
powtarzać, tym łatwiej organizm będzie to zapamiętywał jako prawidłowy wzorzec i sami zauważymy z czasem, że nie musimy się
kontrolować, by się nie garbić i zbytnio pochylać nad monitorem.
- A jak to nie wystarcza? Jak może na przykład poradzić sobie ze zmęczeniem ciała kierowca po przejechaniu kilkuset albo
tysiąca kilometrów? Czy pomoże mu na przykład masaż limfatyczny?
- Jak najbardziej. Można się wybrać do specjalisty, a on nam
wszystko wytłumaczy, zaopiekuje się nami. Powtarzające się długotrwałe unieruchomienie w określonej, nienaturalnej pozycji ma
takie, a nie inne skutki. Dobrze, gdy zdajemy sobie z tego sprawę,
skorzystamy z różnych terapii - jak masaż, drenaż limfatyczny czy
różne metody z zakresu terapii manualnej, Dobrze, gdy będziemy
o tym pamiętać i pomożemy swojemu organizmowi. Bo to, że dojechaliśmy do celu i do dnia następnego trzyma nas adrenalina,
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nie oznacza, że wszystko jest w porządku. To zmęczenie zapamiętuje się w mięśniach (jest to tzw. pamięć komórkowa) i to się na
nas na pewno odbije – prędzej czy później. Dlatego, jeżeli mamy
taką możliwość, korzystajmy z masaży albo innych zabiegów, ale
przede wszystkim nie forsujmy się, nie jesteśmy przystosowani do
pokonywania „jednym skokiem” długich tras. Konieczność robienia przerw w trasie i określonych ćwiczeń jest niezbędna.
- Czasami jedziemy daleko, na przykład na urlop, rodzina już
nie może się doczekać tej Chorwacji i ludzie robią po półtora
-dwa tysiące kilometrów…
- I później tydzień dochodzą do siebie. Albo wracają z różnymi
dolegliwościami, na przykład rwą kulszową.
- Czyli można się w ten sposób skrzywdzić?
- Niestety tak. Trzeba robić przerwy po spędzeniu dłuższego
czasu w jakiejkolwiek pozycji, w której jesteśmy unieruchomieni.
I powtórzę: zdecydowanie mniej negatywnych skutków daje pozycja stojąca niż siedząca.
- To może się wydawać dziwne.
- W pozycji stojącej drepczemy w miejscu, kręcimy się, mięśnie
ciągle pracują. Wiem, że rzadko tak da się zrobić, więc pamiętajmy o przerwach! Uaktywnianie co pewien czas pompy mięśniowej daje dobre efekty, wszystko zaczyna już inaczej pracować.
- Jeszcze jedno: obuwie do pracy. Panie często chcąc ładnie
wyglądać, zakładają szpilki, jak nasza modelka na zdjęciach, która na oko ma szpilkę wysokości 10-12 cm.
- Nie jestem zwolenniczką szpilek, ale też bardzo płaskich butów. One również nie są dobre. Świetny obcas to taki na mniej
więcej 2 cm. Rozumiem pracę w banku… Choć z reguły biurka są
obudowane, po co więc męczyć nogi? Lepiej mieć jakieś obuwie
zamienne, jakieś bardzo wygodne klapki robione na zamówienie,
z odpowiednio wyprofilowaną wkładką, z szerokimi noskami (nie
z wąskimi!). Gdy jest odpowiednio wyprofilowana wkładka, to
stopa nam odpoczywa, nawet kiedy siedzimy, bo się prawidłowo
ustawia. Druga sprawa: z takiego obuwia łatwo nam wyjąć stopy
i poćwiczyć choćby samymi stopami pod biurkiem.
- Siedzimy dużo również w domach. Jak ktoś sobie kupi rowerek i ogląda telewizję, pedałując na takim stacjonarnym przyrzą-

Postawa niewłaściwa - pochylenie ciała, krzyżowanie nóg

dzie, to jest to jakieś minimum poprawności, czy jednak należałoby ćwiczyć inaczej, na przykład rozciągając się?
- Jeśli to jest osoba, która do tej pory nie miała prawidłowych
nawyków higieny zdrowia i zacznie jeździć na tym rowerku stacjonarnym, oglądając telewizję, a nie leżąc na kanapie, to może być
z siebie dumna. Bo następnym krokiem, jeśli wytrwa w tym postanowieniu przez jakiś dłuższy czas i jej się to spodoba, będzie jazda
na rowerze na dworze, po lesie czy na trasie do Mielna. Zawsze
jest super, jeśli cokolwiek robimy, jeśli widzimy jakąś poprawę
w nas, jeśli chodzi o chęć rozwoju aktywności fizycznej. Bo dajemy
przykład koleżance, sąsiadce albo dzieciom, co jest najważniejsze. Im szybciej taka aktywność będzie wdrożona, tym lepiej
- Czasami wskutek długotrwałego siedzenia w niewłaściwej
pozycji pojawia się ból. Co wtedy?
- Szkodliwe nawyki doprowadzają do bólu prędzej czy później.
Odnosząc się do pracy siedzącej - taki długotrwały ból zmienia
naszą sylwetkę, sposób chodzenia, mimikę twarzy. Jako klienci
na pewno nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pani w banku ma
zły wyraz twarzy i jest dla nas niemiła, bo ma dolegliwości bólowe związane z kręgosłupem. To wszystko zapisuje się na twarzy
i w ciele. Reagujemy wzorcem napięć. Jest szereg charakterystycznych miejsc, w których może powstać ból w wyniku pracy
siedzącej. Jeśli pojawiło się gdzieś jakieś napięcie wywołujące
ból, warto zareagować szybko i nie czekać na jego zaognienie.
Udajmy się więc w porę do kogoś, kto nam pomoże zniwelować
te dolegliwości. Jak już wspomniałam, może to być masaż, terapia
manualna, odnowa biologiczna w rozmaitych formach czy instruktaż jakie ćwiczenia wykonywać samodzielnie ale wszystko zależy
od konkretnego przypadku – najważniejsza i tak jest profilaktyka
i edukacja pacjenta.
- Czyli generalnie powinniśmy się obserwować, myśleć, reflektować.
- I prawidłowo oddychać, bo bardzo ważne przy siedzeniu jest
oddychanie. Gdy siedzimy, następuje ucisk na wszystkie narządy wewnętrzne, na przeponę. Więc gdy jest taka możliwość, to
miejmy koc czy karimatę w pracy, żeby jedną z dwóch dłuższych
przerw przeznaczyć na krótkie położenie się, wykonanie kilku
ćwiczeń w tej pozycji i wyprostowanie kręgosłupa. Ale oczywiście
w wielu miejscach pracy to niemożliwe. Chyba że nastąpi modyfikacja pod tym kątem pomieszczeń socjalnych.

Przykład niewłaściwej pozycji przy pracy - brak podparcia pleców,
zbytnie wychylenie do przodu

Prawidłowa pozycja polega na stałym podparciu pleców, postawie
wyprostowanej i wygodnym oparciu nóg na podłodze
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RATUNEK
DLA KRĘGOSŁUPA

- ĆWICZENIA ROZLUŹNIAJĄCE

Autor: Adam Różański

Na różnego rodzaju schorzenia związane z kręgosłupem cierpi aż 80 procent dorosłych Polaków. O tym,
że z naszym kręgosłupem dzieje się coś złego, myślimy zwykle dopiero wtedy, gdy pojawia się uporczywy ból.
Tymczasem możemy wcześniej zapobiec takim sytuacjom,
stosując poniższe rady, a w pracy – proste ćwiczenia rozluźniające pokazane na fotografiach:
1. Śpij na średnio twardym równym materacu, najlepiej na niewielkim jaśku umieszczonym pod karkiem lub specjalnej poduszce ortopedycznej.

mieć głowę na jednym poziomie z kręgosłupem. Nigdy nie powinna być pochylona do przodu czy na bok. Siedząc, nie przechylaj się zbytnio, stopy powinny opierać się na podłodze, a kolana
sięgać powyżej krawędzi krzesła. Wygodne oparcie sięgające
dolnej części odcinka piersiowego kręgosłupa ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy.

2. Zanim wstaniesz rano z łóżka, przeciągnij się, a potem powoli
podnieś. Nie prostuj się gwałtownie, nie pochylaj, nie odwracaj unikniesz w ten sposób urazów.

5. Myjąc się, nie pochylaj się na wyprostowanych nogach, lepiej
uklęknij nad wanną. Kiedy pierzesz, postaw miskę wyżej.

3. Nigdy nie obciążaj jednej strony kręgosłupa, rozkładaj ciężar
równomiernie na obie ręce. Idąc na większe zakupy, zabierz torbę
na kółkach.
4. Trzymaj się prosto. Kiedy stoisz, siedzisz, chodzisz, pamiętaj, by

6. Ruszaj się! Nawet przy bardzo poważnych schorzeniach stosuje
się ćwiczenia wzmacniające mięśnie, które tworzą naturalny gorset i utrzymają kręgosłup we w właściwym położeniu. Zalecane
rodzaje sportu to pływanie i gimnastyka w wodzie. Zanim jednak
zaczniesz ćwiczyć, skontaktuj się z lekarzem, który zdecyduję, jaki
rodzaj treningu będzie dla ciebie najodpowiedniejszy.

ZDROWIE I URODA
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ARCHITEKTURA
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Autor: Anna Makochonik

Sto dwadzieścia osób, późnym popołudniem, w środku tygodnia, przez kilkadziesiąt minut słucha wykładu
o architekturze. Nie w uczelnianej auli, i nie na spotkaniu branżowym. W klubie. Na widowni są architekci,
designerzy, artyści, wzornicy, dziennikarze, ale też odbiorcy niezwiązani z żadną z tych branż. Przyszli
posłuchać, jak projektuje się na południu Polski. W tym samym miejscu na sobotnim koncercie czasem trudno
doliczyć się setki osób.

T

en klub to Kawałek Podłogi, chyba najbardziej eklektyczne pod względem oferty kulturalnej miejsce w Koszalinie, w którego mury
wsiąkła burzliwa artystycznie i towarzysko
historia mieszczącego się tu niegdyś Biura
Wystaw Artystycznych, a później Domu Sztuki
i Architektury. W kontekście tej przedostatniej
funkcji frekwencyjny sukces cyklu wykładów „Morze Architektury” wypada szczególnie pięknie. Niegdyś podobny entuzjazm
w Koszalinie budziły spotkania Pecha Kucha. Wymyślone zresztą
przez architektów z Tokio, którzy stworzyli koncepcję 20 slajdów
omawianych po 20 sekund jako kontrpropozycję dla długich
i męczących wykładów o projektowaniu i urbanistyce. Koszalinianie, jak widać, kupują każdą formę: tę klasyczną – wykładu
mistrzów, i tę awangardową – prezentacji multimedialnej amatorów.
Może kluczem jest tu nie forma i treść, ale uczestnictwo we
wspólnocie, której punktem styku jest pasja? A może głód wydarzeń świeżych, oryginalnych, osobliwych, z wyższej intelektualnie półki, podanych w przystępny i nienadęty sposób? Może
przyszedł czas na sukcesy inicjatyw pozainstytucjonalnych i oddolnych? A może po prostu w Koszalinie istnieje środowisko szeroko definiowanych projektantów, które nie chce być transparentne, pragnie autoprezentacji, przestrzeni do spotkań i dialogu?
Wszystko to tłumaczyłoby także sukces grudniowych I Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu, które szybko zyskały nieformalny
tytuł wydarzenia kulturalnego ubiegłego roku.
„Morze Architektury” zainicjowane przez koszaliński oddział
SARP w styczniu tego roku pracuje na ten tytuł. To kolejny po
wspomnianych Targach bezpretensjonalny projekt prosty w założeniach, przeprowadzony bez angażowania wielkich środków
finansowych, a ze wszech miar efektowny i pożyteczny. Zaplanowany jest na cztery lata. Wykłady mają miejsce w trzeci czwartek
każdego miesiąca. W pierwszym, sześciomiesięcznym, sezonie zatytułowanym „Śląsk nad morzem” wykładali Stanisław Niemczyk,
Jacek Krych, Przemo Łukasik, Łukasz Zagała, Henryk Zubel, Andrzej Duda, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki i Robert Konieczny.
W kolejnym o nazwie „Kropla w morzu” wykładać będą kobiety.
Jako pierwsza Magdalena Staniszkis.
Wybitne nazwiska zaprosić jest łatwo, nie tylko dzięki rozległym
kontaktom. Jak mówi Bartosz Warzecha, prezes koszalińskiego
SARP, gości zachęca nieformalna, swobodna formuła spotkań
oraz sama idea promocji architektury.

– Zainteresowanie cyklem przerosło nasze oczekiwania – przyznaje. – W podobnych spotkaniach organizowanych przez inne
oddziały sarpowskie uczestniczy połowa naszej publiczności,
a czasem i mniej. Zaskakuje zwłaszcza fakt, że połowa z tych osób
nie jest w ogóle związana z branżą architektoniczną. W przypadku
wydarzeń artystycznych raczej spotykamy się z efektem działań
twórców, a my dajemy możliwość spotkania z ich autorami i dowiedzenia się, jak tę sztukę tworzyli. Myślę, że to jest zachęcające.
To, że architektura jest dziedziną sztuki, a my, użytkownicy przestrzeni urbanistycznych jej odbiorcami na każdym kroku, wydaje
się oczywistością, jednak wciąż za słabo uświadamianą. Jak widać
w Koszalinie ta konstatacja może mieć wymiar bardziej optymistyczny.

KULTURA

HISTORIA, KTÓRĄ
TWORZYŁA POMORSKA
TEMIDA
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Radosław Koleśnik

Rzadko omawiamy książki ukazujące się na lokalnym rynku wydawniczym. Dla tej
robimy wyjątek, bo jest tego warta. Złożona z opowieści opartych na dokumentach
z archiwum koszalińskiego sądu pokazuje rzeczywistość po drugiej wojnie światowej
z nietypowej perspektywy – sądu, który musi wymierzyć sprawiedliwość za czyny
odrażające i godne potępienia.

A

utorką zbioru reportaży zatytułowanego „Historia pisana zbrodnią” jest dziennikarka
„Głosu Koszalińskiego” Joanna Krężelewska.
Na łamach dziennika od kilku lat relacjonuje
ona przebieg procesów w sprawach karnych,
które rozpatrywane są przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. W książce pokazuje historie, o których głośno było kilka dekad temu. Takie, które w latach 40., 50., 60. czy 70. ubiegłego wieku wstrząsnęły lokalną
społecznością. Powstały one na podstawie lektury akt gromadzonych w Archiwum Państwowym w Koszalinie i w archiwum
sądowym. Wszystkie zatem oparte są na faktach. - Nie ma tu
literackiej fikcji, choć dla wielu bohaterów lepiej by było, gdyby
zostały wymyślone. Ktoś mógłby dziś być dziadkiem, ktoś inny
wychowałby dziecko, które nie miało szansy przeżyć nawet dnia.
Nie jest to sekret, życie samo pisze najmocniejsze scenariusze
– mówi autorka. I dodaje: - Historię regionu można pokazywać
z różnych stron, bo nie jest ona jednowymiarowa. W książce czytelnicy znajdą tę, która tworzyła się przed obliczem koszalińskiej
Temidy po 1945 roku.
Przygotowanie każdej z historii poprzedziły godziny spędzone na czytaniu zeznań świadków, opinii biegłych sądowych,
notatek milicyjnych. Kłopotem bywało rozszyfrowanie odręcznie spisanych wyjaśnień, protokołów z rozpraw. – Obcowanie
z historią w tej formie było i jest niezwykle emocjonujące. Samo
to, że trzymam w dłoniach napisany przez skazanego ołówkiem
w celi list z prośbą o ułaskawienie, z prośbą na którą odpowiedź
brzmiała „na łaskę nie zasługuje”, było ogromnym przeżyciem –
mówi Joanna Krężelewska.
W jej książce przeczytać można m.in. o kulisach zabójstwa
17-latki w Sarbinowie w 1967 roku, próbie ucieczki z koszalińskiego aresztu w 1946 roku, napadzie na ajencję PKO w słupskiej
Fabryce Maszyn Rolniczych i zabójstwie jej pracownicy w 1973
roku, czy też historię brutalnego morderstwa w Domu Dziecka
w Darłowie w 1965 roku. Jest również opowieść o wysadzeniu
budynku administracyjnego oddziału PKS przy ul. Zwycięstwa
w Koszalinie, który w czerwcu 1971 roku miał zniszczyć dowody
gigantycznego oszustwa.
W sumie 38 reportaży przypomina przestępstwa i zbrodnie,
które zostały popełnione na terenie Pomorza Środkowego. Możemy się też z nich dowiedzieć, jakie kary usłyszeli sprawcy, a kto
został uniewinniony.
Dlaczego akurat ta dziedzina zaciekawiła dziennikarkę, skłoniła do pracy z pożółkłymi stronami starych akt? – Opisując sprawy,

które trafiają dziś na wokandy, trudno pozostać obojętnym na
czyny, jakich człowiek jest w stanie się dopuścić. Zaczęłam zastanawiać się, czy zło, które w niektórych z nas tkwi, to zło wykrzesane przez współczesne czynniki, czy też było w nas od zawsze.
Odpowiedzi postanowiłam poszukać właśnie w przeszłości –
mówi Joanna Krężelewska.
Z autorką można będzie spotkać się już wkrótce – w czwartek,
30 czerwca, o godz. 18 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej przy pl. Polonii 1, gdzie rozpocznie się spotkanie promujące „Historię pisaną zbrodnią”. Co ciekawe, poprowadzi je
redakcyjny kolega Joanny, Piotr Polechoński, który sam ma na
koncie kilka publikacji, w których opisuje dawny Koszalin. Wstęp
na spotkanie będzie bezpłatny. W KBP będzie można kupić egzemplarz książki.
A jeśli kogoś zainteresują spisane opowieści, może zajrzeć
na portal zbrodniepomorza.pl, na którym publikowane są skany archiwalnych akt, ale też filmy dokumentalne, poświęcone
koszalińskiemu więziennictwu, pracy technika kryminalistyki czy
policyjnego przewodnika psów.
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PRESTIŻOWE KSIĄŻKI
NOWOŚCI I HITY
Wydawnictwa Znak
Tie Ning:
„Kobiety w kąpieli”

Andrzej Meller:
„Czołem nie ma hien. Wietnam jakiego nie znacie”
Wietnam – kraj surferów, hippisów, Rosjan, żmijówki, outsiderów, złodziei i fatalnej muzyki disco. Oblicze kraju, jakiego
się nie spodziewaliście. Andrzej Meller
pokazuje czytelnikowi Wietnam nieznany
– kraj, w którym na powojennych zgliszczach wyrosło mozaikowe, pełne paradoksów społeczeństwo. To tu Wschód
spotyka Zachód, socjalistyczna władza
brata się z wielkimi koncernami, a syn
amerykańskiego żołnierza oddaje serce
wietnamskiej prostytutce.
Andrzej Meller to dziennikarz-reportażysta, podróżnik, od lat
specjalizujący się w tematyce blisko- i dalekowschodniej. W 2008
roku podczas wojny w Gruzji był korespondentem „Tygodnika Powszechnego”. Jest autorem książek „Miraż. Trzy lata w Azji” i „Zenga, zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki”. Od kilku lat podróżuje po Wietnamie.

„Gdybym miał wybrać dziesięć najlepszych dzieł w światowej literaturze
na przestrzeni ostatniej dekady, „Kobiety w kąpieli” z pewnością znalazłyby się
wśród nich” – jeśli tak mówi o tej powieści
laureat literackiej Nagrody Nobla (1994)
Kenzaburo Oe, warto na nią zwrócić
uwagę. Tym bardziej, że daje ona obraz
współczesnych Chin, o których wbrew
pozorom nie wiemy prawie nic.
Cztery młode kobiety, cztery odmien- Sonia Lucano:
ne drogi. Tiao niebawem wychodzi za mąż za swojego przyjaciela, „Zdrowa woda. Eliksir młodości i piękna”
jednak wcześniejszy romans ze starszym mężczyzną wciąż nie daje
jej spokoju. Młodziutka Fan sądzi, że ucieczka do Ameryki rozwiąBez miksera, bez wyciskarki soków
że wszystkie problemy, a dumna Fei jest gotowa na wszystko, by
i bez wysiłku zrobisz zdrowy i smaczny
uwolnić się od pracy w fabryce. Youyou tymczasem marzy tylko
napój, który nawodni i oczyści twój orgao jednym – chce gotować i prowadzić własną restaurację. Jak się
nizm. Potrzebujesz tylko około 15 minut,
jednak okazuje, we współczesnych Chinach nikt nie jest czystą karwody, lodu, kilku ulubionych owoców,
tą. Nad bohaterkami ciąży burzliwa historia kraju, w którym żyją.
warzyw i ziół – tak przynajmniej twierdzi
Cieniem rzuca się również tragiczny wypadek, który połączył je ze
autorka. W książce znajdziesz przepisy na
sobą już w dzieciństwie i na zawsze odcisnął na nich piętno. „Kooczyszczającą wodę pełną witamin i antybiety w kąpieli” to uderzające studium winy, ale także świadectwo
oksydantów - bez cukru, konserwantów
niezwykłej siły człowieka, zdolnego walczyć o siebie nawet wówi innych chemicznych dodatków.
czas, gdy ramy otaczającego go świata okazują się płynne i nieSonia Lucano daje wspaniałą inspiuchwytne jak woda. Fascynująca, egzotyczna powieść.
rację, proponując oryginalne przepisy na wodę smakową z tak
nietypowymi składnikami jak napar z werbeny, fenkuł, anyż, woda
różana czy sok z brzozy. Oprócz tego w przepisach tych nie braMireille Guiliano: „Francuzki nie potrzebują liftingu.
kuje ponadczasowych klasyków – cytrusów, owoców leśnych, aroSekrety piękna i radości życia w każdym wieku”
matycznych ziół.
Marzysz o wiecznej młodości i pięknie?
Chcesz je zatrzymać za pomocą idealnego kremu? A może przywrócić dzięki
liftingowi? Un moment! Spójrzmy prawdzie w oczy: wieczne piękno nie istnieje,
na idealny krem trudno trafić, a lifting…
to dość ryzykowne przedsięwzięcie. Francuzki już to wiedzą i nie popadają w obsesję wiecznej młodości. Zamiast tego
wypracowały sposoby na zachowanie
naturalnego piękna, elegancji i radości

życia.
Mireille Guiliano, autorka bestsellerowych poradników „Francuzki nie tyją” i „Francuzki na każdy sezon”, pokazuje, że również Ty
niczym rodowita Francuzka możesz: odkryć bogactwo składników
odżywczych w szpinaku, rybach, cytrusach i orzechach; mikrodermabrazję zastąpić miodem i olejem arganowym, a sztuczne odżywki do włosów… tabletką aspiryny; poznać technikę oddychania przeponą i nauczyć się relaksować głęboko i skutecznie; spalać
kalorie lekko, przyjemnie i prawie bez wysiłku, a przede wszystkim
zyskać pozytywne nastawienie do własnego wyglądu i wieku!
We Francji czas płynie tak samo jak wszędzie, ale Francuzki wiedzą, jak mu się nie poddawać!

Elif Shafak:
„Uczeń architekta”
Dwór Sulejmana szczelnie oplatają
intrygi, a w jego sercu trwa bezlitosna
walka o władzę. Do sułtańskiej menażerii trafia młody opiekun białego słonia,
Dżahan. Wkrótce zostanie uczniem mistrza Sinana, najsłynniejszego architekta
imperium osmańskiego. Jego sercem
zawładnie córka sułtana – księżniczka
Mihrimah, a wyobraźnią – potężne budowle. Chłopiec stopniowo odkrywa, kim
jest, a z drobnego złodziejaszka staje się
wielkim budowniczym. Meczety, mosty, karawanseraje, pałace,
akwedukty – historia Dżahana nieodwracalnie splata się z historią
Stambułu, miasta mozaiki, które olśniewa, fascynuje i pochłania.
Elif Shafak stworzyła powieść wielowarstwową, intrygującą i misternie skonstruowaną. Uczeń architekta zachwyca rozmachem,
maestrią pióra i wiernym portretem epoki, uwodząc czytelnika
i wciągając w świat niczym z „Opowieści z tysiąca i jednej nocy”.
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NOWOŚCI I HITY
Wydawnictwa Bukowy Las

Mitchell L. Gaynor:
„Plan terapii genowej”

Czy możemy zmienić swoje przeznaczenie genetyczne? Dr Mitchell Gaynor,
Paul Du Noyer:
renomowany lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, twierdzi,
„McCartney w rozmowach”
że zdecydowanie tak. Na ekspresję naszych genów znacząco wpływa wszystW 1989 roku londyńskie biuro Paula
ko, co jemy i pijemy, ile się poruszamy,
McCartneya skontaktowało się z młodym
jakie zwyczaje i schematy rządzą naszą
dziennikarzem i zaprosiło go do przecodziennością. Nie możemy zmienić geprowadzenia wywiadu ze słynnym muzynów, z którymi się urodziliśmy, ale możekiem. Panowie spotykali się już przedtem
my sterować skłonnościami do chorób
i zawsze świetnie się rozumieli. Du Noyer
rozmawiał z McCartneyem w ciągu ostat- poprzez sposób odżywiania, styl życia i dobór suplementów,
nich 35 lat wiele razy – z pewnością dużo włączając dobre geny, a wyłączając złe. Dr Gaynor przedstawia
częściej niż jakikolwiek inny dziennikarz. dokładne wytyczne rewolucyjnego planu w kontekście otyłości,
Książka „McCartney w rozmowach”, napi- chorób serca, cukrzycy, nowotworów i przedwczesnego starzenia,
sana z błogosławieństwem samego Pau- wyjaśniając, co możemy zrobić, by przywrócić naszemu organila, jest zwieńczeniem długiej znajomości dziennikarza z eks-Beat- zmowi naturalną równowagę gwarantującą zdrowie i długie życie.
Obecnie najbardziej przełomowe odkrycia dotyczące leczenia
lesem. Czerpie ona ze wspomnianych rozmów, łącząc najskrytsze
dokonują
się na styku medycyny konwencjonalnej i integracyjnej
wyznania McCartneya ze spostrzeżeniami Du Noyera. Dzięki temu
autorowi udało się nakreślić wierny literacki portret, obejmujący dzięki pacjentom samodzielnie się edukującym przy wsparciu ze
strony lekarzy. W „Planie terapii genowej” dr Gaynor ukazuje, jak
całą muzyczną karierę jego rozmówcy.
styl życia i fizjologia wzajemnie na siebie wpływają, wykraczając
poza granice obecnej wiedzy. Wspiera swoje idee dowodami naukowymi i przedstawia plany żywieniowe oraz przepisy, które poMatthias Nawrat:
mogą bez wysiłku wdrożyć te idee w życie. Ta motywująca, odkryw„Wszystkie śmierci dziadka Jurka”
cza książka oferuje zrozumiałe, poparte drobiazgowymi badaniami
zalecenia, które mogą dobroczynnie wpłynąć na nasze zdrowie.
Matthias Nawrat (rocznik 1979), urodzony w Opolu i żyjący w Niemczech
pisarz ma na swoim koncie trzy, znako- Nils Thorsen:
micie przyjęte książki. Ostatnia, „Wszyst- „Lars von Trier. Życie, filmy, fobie”
kie śmierci dziadka Jurka”, nakładem
Wydawnictwa Bukowy Las ukazała się na
Lars von Trier to najbardziej znany
polskim rynku w czerwcu br.
duński twórca (autor m.in. filmów „PrzeJest to historia rodzinna pokazana na
łamując fale”, „Idioci”, „Tańcząc w ciemnotle historii Polski. Zabawna, wzruszająca
ściach”, „Dogville”, „Melancholia”, „Nimi niezwykła. Jej kanwą uczynił Nawrat opofomanka”) otoczony zarówno dobrą, jak
wieści swojego dziadka Jurka – zasłyszane
i złą sławą. Znany ze swoich fobii, swojebezpośrednio przez narratora (wnuczka) lub członków rodziny. Pogo kampera i niemal rytualnych już pronieważ bohater urodził się przed wojną w Warszawie, a po wojnie
wokacji. Świat podziwia go jako oryginaltrafił na tzw. Ziemie Odzyskane, do Opola, ich tłem jest w gruncie
nego twórcę filmowego, w ojczystej Danii
rzeczy historia Polski od czasów okupacji po ostatnie lata PRL-u.
uchodzi za zawodowego neurotyka. Sam
Wydarzeniem uruchamiającym film wspomnień jest rzeczywista
uważa się za najlepszego reżysera na
śmierć dziadka, na którego pogrzeb przyjeżdża narrator, wracając świecie. Niedawno skończył 60 lat.
tym samym do swojej przeszłości.
Omawiana książka to pierwsza polska biografia reżysera, eksJest to napisana z wirtuozerią, a jednocześnie bardzo wzruszają- centryka i prowokatora. Przez niemal rok dziennikarz „Politiken”,
co, współczesna opowieść łotrzykowska. Grozie i mrokowi czasów, Nils Thorsen, towarzyszył Larsowi von Trierowi, rozmawiał z nim
w jakich przyszło żyć bohaterowi, przeciwstawia ona humor (czę- i z najważniejszymi osobami w jego życiu. W wyniku tych rozmów
sto czarny) i życiową mądrość oraz po prostu spryt, broniący przed powstała książka, która może zainteresować nie tylko ludzi pasjoopresyjnością czasów i systemów w zmieniającej się Europie. Pomy- nujących się filmem, ale każdego, kogo Lars von Trier i jego filmy
słowość, jaką w tak rozumianej strategii przeżycia przejawia dziadek zaintrygowały czy zirytowały, ale którzy chcieliby poznać bliżej
Jurek, powoduje, że zmartwychwstaje z kolejnych swoich śmierci, zarówno filmy, jak i ich twórcę. Nikomu nie udało się zbliżyć do
których nie miał prawa przeżyć. Wszystko to sprawia, że jest to książ- niego bardziej niż autorowi tej książki.
ka śmieszna, groteskowa i smutna na przemian – jak samo życie.
Wiele z zamieszczonych tu opowieści jest nam znanych, Lars
Matthias Nawrat jako dziesięciolatek przeprowadził się z rodzi- von Trier przedstawiał je publicznie. Część z nich jest prawdą,
ną do Bambergu. Studiował we Freiburgu i Heidelbergu biolo- część to mity. Wiele jest wspaniałym połączeniem jednego i drugię, później creative writing w Szwajcarskim Instytucie Literatury giego. Celem książki było zebranie najważniejszych faktów w możw Biel. Za debiutancką powieść „Wir zwei allein” (2012) otrzymał liwie prawdziwą opowieść o życiu i twórczości reżysera.
m.in. Nagrodę Promocyjną im. Adelberta von Chamisso, przyznaLars von Trier po raz pierwszy zdradza szczegóły swojego życia,
waną pisarzom niemieckim obcego pochodzenia. Również jego opowiada o swoich lękach, swoich filmach i swoich przemyśledruga powieść „Unternehmer “ (2014) została wyróżniona kilko- niach, podczas gdy jego przyjaciele, koledzy i krytycy przedstama nagrodami Za tę i najnowszą powieść, czyli „Wszystkie śmierci wiają własne wersje wydarzeń, opowiadając o człowieku, którego
dziadka Jurka” Nawrat w marcu 2016 otrzymał nagrodę Alfreda uważa się za jednego z największych europejskich reżyserów filDoeblina dla młodych pisarzy. Mieszka w Berlinie.
mowych wszech czasów.
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LIMITEM
JEST
NIEBO
Autor: Anna Makochonik

Good Vibe Festiwal w 2013 roku wymyślił Mateusz
Prus. Dwie pierwsze edycje odbyły się pod skrzydłami
Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Po rozstaniu
z instytucją, Mateusz postanowił festiwal realizować
sam. Czwarta edycja właśnie się zakończyła (17-18
czerwca br.). Festiwal organizowany za symboliczne pieniądze, z pomocą przyjaciół i z prestiżowym
line-upem brzmi jak niemożliwe, ale jest. Mateusz
kocha muzykę i to – jak mówi – wystarczy.

J

est ci trudno, czy bardzo trudno?
- Mając obowiązki zawodowe w Kołobrzegu (Mateusz pracuje w dziale animacji kultury Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu – dop. am), oczywiście nie jest mi łatwo zorganizować dwudniowy
festiwal w Koszalinie. Wkładam w to mnóstwo czasu,
energii i serca. Do zrobienia jest mnóstwo rzeczy –
zaproszenie artystów, zdobycie funduszy, zadbanie o promocję,
grafika, wydruki, gadżety...
- I to wszystko robisz sam?
- No tak. Mam jednak wokół siebie osoby, które pomagają mi
za darmo, czasem za logototyp na plakacie. Nigdy się na nich
nie zawiodłem. To choćby Michał Sikora, autor oprawy graficznej, Marcin Golik, który robi dla mnie filmiki promocyjne, Maciek
Mazurkiewicz, który dostarcza festiwalowe gadżety. Tomasz Kopyłowski z firmy HO::LO produkuje festiwalowe torby. No i Hubert
Wysocki, właściciel Jazzburgercafe, który z życzliwością udostępnia mi swój lokal. Jestem za to wparcie bardzo wdzięczny. Wszystko robią od pierwszej edycji, po kosztach, w ramach przysługi.
- Ale zespoły, które zapraszasz na Good Vibe Festiwal już za
darmo do Koszalina nie przyjeżdżają.
- Pierwsze dwie edycje organizowałem, pracując w Centrum
Kultury 105, więc kosztów nie ponosiłem. W trzeciej edycji, którą robiłem już na własną rękę, zaprosiłem osoby, które zgodziły
się zagrać za bilety. Na tegoroczną zaprosiłem The Green House
Expansion, zespół z naprawdę wysokiej półki. Joel Holmes, który
gra w nim na pianie przez lata grał w kwintecie jednego z najwybitniejszych żyjących trębaczy, Roya Hargrove’a, dwukrotnego
zdobywcy statuetki Grammy nagrywającego płyty z Herbie Hancockiem. Taki zespół nie zagra za parę groszy. Musiałem postarać
się o sponsora, dzięki któremu mogłem zapłacić muzykom gażę
i pobyt. Chodziłem od firmy do firmy, namawiałem do wsparcia

finansowego mnóstwo osób. Zainteresowania nie było. Najgorszy
tekst, który słyszałem niemal wszędzie, brzmiał „To nie jest nasz
target”. Nie wiem, co miałoby tym targetem być? Wydaje mi się,
że chodziło o frekwencję. Ważne, by była ilość, a nie jakość. A ja
robię imprezę dla dwustu osób.
- Ale ostatecznie udało ci się znaleźć sponsora, na co wskazuje
nazwa festiwalu.
- W ostatniej chwili, gdy deadline na rozpoczęcie promocji był
blisko, byłem już zrezygnowany i gotowy odwołać festiwal trafiłem do Cafe Mondo, sieci kawiarni. Okazało się, że prezes Leszek
Kołecki jest wielkim fanem jazzu. Od razu znaleźliśmy wspólny język. Wsparł mnie na tyle, że mogłem zaprosić The Green House
Expansion. Reszta we własnym zakresie (śmiech). *
- Czyli: samodzielnie organizujesz dwudniową imprezę muzyczną, w zasadzie bezkosztowo, a czasem dokładasz do niej
własne pieniądze. Czemu?
- Oczywiście, mogłem po rozstaniu z CK 105 zostawić tę inicjatywę, ale mam chęć nie tylko słuchania muzyki, ale dzielenia się
nią. Z tego powodu w Radiu Kołobrzeg prowadzę autorską audycję muzyczną „Sanatorium dźwięków”, gdzie prezentuję młode
zespoły, swoje fascynacje. To co robię, wypełnia niszę w obszarze
kultury w Koszalinie. Hanza Jazz Festiwal to super inicjatywa, ale
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odbywa się raz w roku, a przez 12 miesięcy jazzowo nie dzieje się
nic. Jedynie Pub z Innej Beczki organizuje czasem koncerty, zaprasza artystów z najwyższej półki. Zresztą też – z tego co wiem – do
tych koncertów dopłaca. Good Vibe Festiwal ma już swoją markę.
Jest rozpoznawalny w środowisku muzycznym poza Koszalinem.
Wspominają o niej poważane portale z muzyką jazzową, soulową.
Zgłaszają się do mnie zespoły zainteresowane udziałem w festiwalu. Choćby po to go robię, dla tej satysfakcji.
- Czyli dla idei? Nietypowa postawa.
- Myślę, że jest grupa osób, która czeka na Good Vibe Festiwal.
Warto ją robić nawet dla niewielkiej widowni. Najfajniej jest, kiedy
ktoś nieznajomy mnie zaczepia w ciągu roku i pyta, czy będzie
kolejna edycja, mówi, że festiwal jest fajny. Uważam, że w jakiś
sposób Good Vibe Festiwal wpisuje się w ideę Koszalina jako
miasta debiutów. Jest m-teatr, Młodzi i Film, festiwal monodramu,
a ja pokazuję muzyków raczej u początku drogi. Grają z powerem,
cieszy ich, że mogą to w ogóle robić i takie koncerty mają specyficzną energię.
- Poza festiwalem działasz w grupie MostBlunted. Czym się
zajmujecie?
- Grupę tworzy kilkadziesiąt osób z kręgu szeroko pojętej kultury hip-hopowej, których łączy kreatywność. Głównie z Koszalina,
ale także z Kołobrzegu, Siedlec, Warszawy, a także rezydentów
w Anglii i Danii. Działamy od 2007 roku. Wcześniej bardziej dla
siebie, we własnym kręgu, a teraz przymierzamy się do poważniejszych inicjatyw. Chcemy na przykład, by organizowany od lat
Graffiti Jam stale się rozwijał. Mamy na to pomysły, których nie
chcemy teraz zdradzać. Do tego potrzebne są pieniądze, o które
nie możemy wystąpić jako grupa nieformalna. Dlatego planujemy przekształcić się w stowarzyszenie. Ja sam jestem niewielkim
trybikiem grupy, pomagam w kwestiach organizacyjnych, promocji, mediów, ale mózgiem jest Miłosz ‚Czez’ Wołkowicz. Poza tym
mamy w MostBlunted artystów graffiti, raperów, djów, tancerzy,
wake boarderów. Promujemy przede wszystkim kreatywny styl
życia i rozwijanie pasji. Teraz mamy dobry czas, bo jest boom na
murale.
- W swoim środowisku jesteście znani, ale dlaczego tak niewiele osób w Koszalinie wie o waszym istnieniu?
- Może dlatego, że od kiedy istniejemy, nigdy nie prosiliśmy nikogo o wsparcie, nie promowaliśmy się w mediach, działaliśmy
niezależnie, autonomicznie. Robiliśmy jamy ze znajomymi, a potem one się same wypromowały, a impreza rozrosła. Dziś przyjeżdżają tu osoby z całej Polski, na własny koszt, tylko po to, by
się pokazać i pomalować koszalińskie mury. W zeszłym roku zmie-

niliśmy miejsce Graffiti Jam. Udało się to dzięki życzliwości MEC
-u i panów Roberta Mani oraz Waldemara Smoły, którzy dali nam
ściany i środki na zakup farb. I tak powstał mural z sokołem na fundamentach komina MEC przy ul. Słowiańskiej. To też przykład, że
właściwie bezkosztowo można stworzyć coś naprawdę fajnego.
- Jak z perspektywy animatora kultury oddolnej chciałbyś, by
wyglądała polityka kulturalna miasta?
Myślę, że miejskie instytucje powinny – poza realizacją swoich
działań wpisanych w statuty – postawić na edukację kulturalną.
Natomiast warto byłoby np. przy Urzędzie Miejskim stworzyć
budżet dla inicjatyw oddolnych, by kreatywni ludzie mogli z pomocą finansową miasta organizować dobre imprezy, festiwale.
Nie będą one wymagały wielkich pieniędzy, ponieważ robią je
fachowcy, mający świetne kontakty, wiedzę i orientację. Tak się
dzieje w innych miastach. Weźmy po sąsiedzku Szczecin Music
Fest. Realizuje go pasjonat przy wsparciu miasta i udaje mu się
sprowadzić takich artystów jak Herbie Hancock czy Macy Gray.
- Uważasz, że w Koszalinie jest potencjał odbiorczy do inicjatyw oddolnych, co często oznacza też niszowych?
- Nad koszalinianami trzeba pracować. Może generalizuję, ale
jednak największy entuzjazm wciąż wzbudzają u nas imprezy typu
biesiadnego, koncerty disco-polo, kabarety i jarmarki. Szkoda, że
instytucje kultury zamiast na misję stawiają na komercyjny sukces,
choć powinno być na odwrót. Coś jest nie tak, jeśli na jubileuszu
CK 105 występuje Sarsa. Tak nie wychowamy widza. Nie ma takiej opcji. A o to wychowanie nie jest łatwo. W przypadku imprezy
jazzowej, którą robię, jest bardzo ciężko. Nie jesteśmy i nie będziemy „stolicą jazzu” – jak się często niesłusznie i na wyrost mówi
– tylko dlatego, że mamy Hanza Jazz Festival. Do tego trzeba cyklicznych koncertów. Najpierw przyjdzie pięćdziesiąt osób, a kolejnego roku – sto pięćdziesiąt.
- Good Vibe Festiwal – edycja marzeń?
- Moim marzeniem jest impreza plenerowa. Super byłoby
znaleźć fajną przestrzeń i słuchać dobrej muzyki przy zachodzie
słońca. Jest wielu wykonawców, które chciałbym zaprosić do Koszalina, jak choćby Eskaubei i Tomek Nowak Quartet. Małymi krokami może uda mi się zrealizować te plany, może nie w piątej, ale
w siódmej edycji. W sferze marzeń życia: koncert The Roots. Cóż,
limitem jest niebo.
* Tuż po naszej rozmowie okazało się, że Good Vibe Festiwal
otrzymał dofinansowanie z programu „Start-up kultura” realizowanego przez Centrum Kultury 105. Dzięki temu udało się pokryć
koszty koncertu jednego z zespołów.
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ZAPRASZAMY
NA WYSTAWĘ
„PUSTKA I ŚWIATŁO”
Autor: Maja Tomaszewska

Żeby obejrzeć najnowszą wystawę prac Grety Grabowskiej, jednej z najciekawszych postaci koszalińskiego
środowiska plastycznego, trzeba się wybrać się do Słupska. Warto. Tam właśnie, w siedzibie Stowarzyszenia
Dom na Rozstaju Kultur i Religii, dawnym żydowskim domu przedpogrzebowym, malarka prezentuje cykl papierowych kolaży przygotowanych specjalnie dla miejsca, w którym wystawa się odbywa.

T

echnika papierowego kolażu to znak rozpoznawczy Grety Grabowskiej. Tworzy w niej od
lat, prezentując zazwyczaj motywy architektoniczne. Tym razem tematem stały się ślady
kultury żydowskiej, a właściwie ich brak, na
Środkowym Pomorzu. Jak pokazać pustkę?
Warto wybrać się do Słupska, by się przekonać, że Grecie Grabowskiej się to udało. A stało się tak, bo wysiłek
nad aspektem czysto plastycznym, poprzedziła ogromna praca
koncepcyjna.
Warto w tym miejscu oddać głos samej autorce: „Wiosną wykonałam kilka wypraw studyjnych, podczas których odwiedziłam
miejsca, w których dawniej stały synagogi. Dzisiaj nie ma po nich
śladu, bo na Pomorzu Środkowym w ogóle się nie zachowały.
Z wielu przyczyn – głównie przez działania podjęte przez Niemców w latach trzydziestych ubiegłego wieku, Noc Kryształową z 9
na 10 listopada 1938 r i zaniedbania powojenne.
Wielokrotnie przechodziłam obok, nieświadomie mijałam te
miejsca, pozornie znajome przestrzenie. Czasem zastanawiałam
się, jakie kryją historie. Wsłuchiwałam się w odgłosy ulic, w których pobrzmiewały, jak niegdyś: terkot jadącego pojazdu, czyjaś

głośna rozmowa, odległe szczekanie psa, trzepot gołębich skrzydeł… i zapachy. Pierwsze kwitnienia i zieleń młodych liści lipy.
W moich poszukiwaniach pochyliłam się nad kilkoma z takich
miejsc.
Zainspirowała mnie książka Wojciecha Wilczyka Niewinne oko
nie istnieje. Autor zamieścił w niej ponad trzysta zdjęć budynków,
będących miejscem modlitwy. Wzbogacił je o krótką notę historyczną z informacją o funkcji, jaką obiekt pełni dzisiaj. Wykonał to
jak lakoniczną inwentaryzację architektoniczną. Zdjęcie, notka,
zdjęcie, notka…. Wspaniała praca. Zaskoczył mnie w książce brak
zdjęć z mojego rodzinnego Pomorza. Wyruszyłam, żeby je odnaleźć. Po pomorskich synagogach zostały tylko puste place, prostokąty pustej przestrzeni. Nie przetrwała ani jedna.
Podczas kolejnych wypraw obwąchiwałam te miejsca, oswajałam je dla siebie, szkicowałam, robiłam zdjęcia, wreszcie odsłaniałam ich historię. W gąszczu uliczek, podwórek odnajdywałam
ślady nieistniejących świątyń. Towarzyszyła mi cisza, zabarwiona
uczuciem pustki. Poszukiwałam bliskiej mi, bo architektonicznej
formy synagog, czasem ich cienia. Podglądałam je przez szczeliny
między domami, z odległego końca ulicy. Pod światło. Miejsca te
emanują szczególną energią. Pamięć czasu, kiedy z wnętrza świą-
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tyń dobiegał głos rabina, szepty studiujących Torę, zapach świec
i ich blask towarzyszył mi podczas wędrówek. Synagogi ujrzałam
jako naczynie pełna światła, może bryłę światła. Czyste, świetliste
przenikające się płaszczyzny nie ograniczające przestrzeni, raczej
ją budujące.
Takich głęboko przeżytych, inspirujących wypraw było kilka.
Notatki posłużyły mi do przygotowania cyklu prac pod wspólnym
tytułem Pustka i Światło.
Obrazy wykonałam w technice kolażu. Od lat fascynuje mnie
papier, jest to moje podstawowe tworzywo malarskie. Zbieram
go, wręcz kolekcjonuję gazety z różnych stron, opakowania, listy,
karty katalogów, bibuły, wycinki…. Płuczę je w pigmentach, barwię, wygładzam by finalnie przykleić do tektury, nadając im nowe
artystyczne życie. Obrysowuję jeszcze węglem, pastelami, nakładam laserunki na kolejne warstwy, i tak w nieskończoność. Czasem pod palcami można wyczuć wielość warstw, chropowatość
papieru, czy jego gładkość. Obrazy utkałam z papieru. Sklejam na
nowo jego skrawki tworząc światy, miejsca odkurzone z niepamięci. Ten cykl prac poświęcony nieistniejącym synagogom Pomorza
skomponowałam z takich właśnie okruchów codzienności.”
Wernisaż wystawy odbył się 3 czerwca br. Uświetnił go występ
duetu Agnieszka Lucya (mezzosopran) i Tomasz Kurowski (gitara),
którzy wykonali „Kaddish” według Maurice Ravela. Oficjalnego
otwarcia prezentacji dokonali: Jakub Nowotny, prezes Stowarzyszenia Dom na Rozstaju Kultur i Religii oraz Grażyna Przybylak, autorka projektu i organizatorka Dwunastego Pomorskiego Forum
Regionalnego.

Wystawa w dawnym domu przedpogrzebowym przy ulicy Rabina dr Maksa Josefa 6 w Słupsku jest czynna do końca czerwca.
Można ją obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu wizyty z szefem
stowarzyszenia Jakubem Nowotnym (nr tel. 605 337 387).
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POZYSKALIŚMY
DLA NASZYCH
KLIENTÓW 300
MILIONÓW ZŁOTYCH
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

Niejeden przedsiębiorca miałby ochotę skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych, ale rezygnuje z takiego zamiaru, kiedy zorientuje się, jak skomplikowane jest przygotowanie zgodnego z unijnymi wymaganiami wniosku. Nieoceniona okazuje się w takich sytuacjach pomoc wyspecjalizowanych firm doradczych. Biorą one na
siebie przygotowanie koniecznej dokumentacji i jej złożenie w odpowiednich instytucjach. O tym, jak praktycznie wygląda współpraca na linii przedsiębiorca – doradca, rozmawiamy z panem Damianem Sobolewskim,
właścicielem koszalińskiej firmy PRIOR CONSULTING Sp. z o.o.

P

ana firma istnieje od siedmiu lat. Pomaga
przedsiębiorstwom w staraniach o dofinansowanie z funduszy unijnych. Jakie trzeba
mieć przygotowanie, by zajmować się taką
działalnością?
- Nie ma reguły. Ja sam jestem po studiach
politologicznych w zakresie europeistyki, czyli
mam wykształcenie humanistyczne. Moim zdaniem, najważniejsze jest dogłębne zrozumienie procedur i zasad, na jakich opiera-

ją się konkursy unijne. Liczy się również cierpliwość, skrupulatność
i precyzja w formułowaniu dokumentów. A z czasem przychodzi
procentujące w pracy doświadczenie.
- Pomoc takich firm jak Pana to dla wielu przedsiębiorców wybawienie. Strona formalna starań o pieniądze unijne jest bardzo
skomplikowana i dla kogoś, kto robi to po raz pierwszy, niezwykle trudna do samodzielnego przejścia.
- Rzeczywiście, to bardzo skomplikowane. Trzeba naprawdę
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wszystkiego uważnie pilnować. Wymogi formalne są dla wielu
aplikujących nie do przejścia i dlatego rezygnują. Ponadto bardzo
ważna, choć z punktu widzenia Wnioskodawcy mało znacząca,
okazuje się znajomość terminologii używanej w procedurach aplikacyjnych. Nie każdy może zdawać sobie sprawę z powagi tych
terminów, jak choćby związanych z politykami horyzontalnymi.
Oczywiście spotykamy się również ze świadomymi klientami,
którzy wiedzą, czego chcą i z jakich programów skorzystać. Ale
najzwyczajniej w świecie nie mają na to czasu.
- Na początek trzeba zrozumieć tę swoistą terminologię związaną z funduszami unijnymi.
- Rzeczywiście trzeba oswoić się z tym językiem, ale również
umieć poruszać się we wszelkiego rodzaju rozporządzeniach i krajowych, i unijnych, bo poziom możliwego dofinansowania
jest uzależniony od mnóstwa uregulowań prawnych. Firmy często nie wiedzą również, kiedy korzystać z pomocy de minimis czy
z innej pomocy publicznej, aby uzyskać jak najwyższy poziom
dofinansowania. My tę wiedzę mamy i staramy się nią z klientami
dzielić.
- Możemy objaśnić pojęcie pomocy de minimis?
- Pomoc de minimis to, najogólniej mówiąc, pomoc publiczna,
która nie ma wpływu na relacje konkurencyjne między firmami tej
samej branży. Nie może ona wynieść w okresie ostatnich dwóch
lat obrachunkowych więcej niż 200 tysięcy euro.
- Dla małych i średnich firm to i tak duża kwota. W przeliczeniu
prawie milion złotych.
- Zależy jakie inwestycje te przedsiębiorstwa realizują, ale faktycznie w poprzedniej perspektywie finansowania były takie inwestycje, gdzie pomoc de minimis była wystarczająca do ich przeprowadzenia.
- A propos języka. Pojawiło się charakterystyczne pojęcie „perspektywy finansowej”.
- Można powiedzieć, że chodzi o pewien okres budżetowy,
w którym mają się odbyć określone konkursy na projekty warte
wsparcia.
- Jakie lata obejmowała pierwsza perspektywa?
- Były to lata 2004-2006. Później pojawiła się perspektywa
2007-2013, którą śmiało można by nazwać 2009-2016, bo właściwie dopiero teraz są ostatecznie rozliczane wydatkowane wtedy
środki unijne.
- Mamy rok 2016 roku i kolejną, aktualną perspektywę.
- Obejmuje ona lata od 2014 do 2020, natomiast pierwsze nabory wniosków ruszyły tak naprawdę w ubiegłym roku, a u nas,
w województwie zachodniopomorskim, dla przedsiębiorców zaczęły się one dopiero w roku bieżącym.
- Rozdysponowywanie pomocy unijnej podlega pośrednio
wpływowi polityki, choćby przez wymianę decydentów. Wszystko się na chwilę zatrzymuje, a w konsekwencji proces się wydłuża.
- Czasami również zmienia się koncepcja zagospodarowania
tych środków, rozkład akcentów. Nie są to zmiany radykalne, ale
jednak mają one miejsce. Obecnie jesteśmy w fazie finalizacji naboru wniosków z programu operacyjnego Program Operacyjny
Polska Cyfrowa. Jest to program, który ma doprowadzić do tego,
że w 2020 roku minimum 75 procent gospodarstw domowych
w Polsce znajdzie się w zasięgu sieci NGA (ang. Next-generation
access), czyli sieci internetowej o przepustowości minimum 30
megabajtów. To będzie duży skok cywilizacyjny, ale zawirowania
związane z wyborami spowodowały, że może być za mało czasu,
by założony wskaźnik osiągnąć.

- Procedury wyłaniania beneficjentów są złożone i czasochłonne.
- Nabory wniosków zawsze są konkursami i zawsze wnioski
podlegają ocenie punktowej. Czasami tych punktów może nie
wystarczyć, by znaleźć się w grupie beneficjentów. Poza tym alokacja, czyli pula do rozdzielenia, zawsze jest ograniczona. Zawsze
informujemy klienta o kryteriach, jakie należy spełnić oraz przewidywalnej ilości punktów jakie może zdobyć dany projekt. Wówczas, mając tą wiedzę, klienci podejmują decyzję o ewentualnym
starcie w naborze wniosków. Ponadto inwestycja zawsze może
być realizowana po ogłoszeniu wyników naborów wniosków,
a beneficjent może ubiegać się o zaliczkę z dofinansowania. Toteż
nie musi wykładać z góry całości środków finansowych, a jedynie
swój wkład.
- Mamy - jako kraj - coraz mniej czasu, by skorzystać z pieniędzy wyznaczonych bieżącą perspektywą. Myślę, że tym większe
staje się znaczenie firm doradczych czy doradców, którzy się
sprawnie odnajdują w tych procesach, języku i procedurach.
- Zdecydowanie. Proces przygotowania dokumentów aplikacyjnych to w dużej mierze nie tylko opis samej inwestycji, ale także
takie jej zaplanowanie, aby rozliczenie finansowe przebiegło bez
komplikacji. To bardzo istotne kryterium oceny realności przedsięwzięć. My, jako firmy doradcze, kładziemy duży nacisk na tego
typu szczegóły, więc projekty prowadzone przez nas są w łatwiejszy sposób rozliczane niż prowadzone przez przedsiębiorców we
własnym zakresie.
- Obecna perspektywa, trwająca do 2020 roku, to ostatnia dla
Polski?
- Ostatnia z tak dużą kwotą. Później mają być kolejne, ale
w znacznie skromniejszym zakresie. Pamiętać trzeba, że ogólna kwota pomocy dla Polski przyznanej przez Unię Europejską dzielona jest na wiele celów i tylko część pieniędzy idzie
na programy wspierające przedsiębiorców. Ile dokładnie, nikt
w tym momencie nie umiałby powiedzieć. Dużo zależy od tego,
jak poszczególne województwa skonstruują swoje programy
operacyjne, bo każde województwo dostało pewną kwotę do
dyspozycji i każde może samodzielnie zadecydować o tych pieniądzach.
- Czyli każde województwo ustala własne proporcje podziału
na przykład na cele realizowane przez samorządy i przedsiębiorców?
- Często dzieje się tak, że dopiero pierwsze nabory pokazują,
jakie jest zainteresowanie określonymi programami. Jeśli jest bardzo duże, bywa to impulsem do podjęcia decyzji o przesunięciu
na nie dodatkowych funduszy z puli wcześniej przeznaczonej na
inne cele. Tak więc przedsiębiorcy mogą w rzeczywistości otrzymać więcej pieniędzy niż zostało to pierwotnie zaplanowane.
Znam wiele takich przykładów z poprzedniej perspektywy.
- Pamięta Pan pierwszego klienta, którego Pan obsługiwał?
- Oczywiście, doskonale pamiętam. Był to zakład budowlany
z Chojny. Pozyskaliśmy dla właściciela firmy dofinansowanie na
zakup koparko-ładowarki. Później pracowaliśmy jeszcze przy kilku
innych projektach, również przy projektach firmy jego żony.
- A przez tych siedem lat działalności, ilu obsłużyli Państwo
klientów, ile pieniędzy dla nich pozyskali?
- Zrobiliśmy sobie taką statystykę. Wychodzi na to, że przygotowaliśmy ponad 200 projektów - mniejszych i większych. Są wśród
nich dofinansowania rzędu od 80 tysięcy do 10 milionów złotych.
Nasz największy projekt dotyczył budowy sieci światłowodowej
w powiecie ostródzkim i opiewał na 17 milionów złotych całości projektu. Został rozliczony w tym roku. Suma dofinansowań
w perspektywie 2007-2013 wyniosła ponad 300 milionów zło-
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tych. Dofinansowań - podkreślam, bo projekty opiewały na wyższą kwotę. Nowych projektów złożyliśmy już z kilkadziesiąt. Tyle
nam wyszło w związku z pierwszymi programami w ramach obecnej perspektywy finansowej. Składaliśmy je tutaj, w województwie
zachodniopomorskim i w pomorskim, ale również w świętokrzyskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim. Czekamy również
z naszym klientem na konkurs w Podlaskiem i tam także złożymy
projekt. Do tego dojdzie jeszcze Śląsk. Także więc rozrzut geograficzny naszych klientów jest spory.
- Porozmawiajmy o możliwościach, jakie się pojawiają przed
przedsiębiorcami. Jest na przykład zaplanowany Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Działanie 3.3.3
Go to Brand - rozwój eksportu”. Kto może w jego ramach skorzystać z unijnej pomocy i na jakiej zasadzie?
- Tu trzeba na wstępie zrobić istotną uwagę. Otóż pierwotnie
zakładano, że w obecnej perspektywie Polska otrzyma środki unijne, które będzie mogła rozdysponowywać głównie nie w formie
dotacji jak wcześniej, ale zwrotnych pożyczek na rozwój. Jednak
z czasem założenie się zmieniło, doszło do swego rodzaju kompromisu. Po negocjacjach z Unią Polska miała określić tak zwane
krajowe inteligentne specjalizacje, czyli branże, które według rządu polskiego wymagają dofinansowania, a są perspektywiczne.
Tak więc nabór wniosków odbywa się w ramach poszczególnych
branż. Działanie proeksportowe „Go to Brand” polega na tym, że
ministerstwo rozwoju określiło listę rynków, na których polskie
marki powinny się promować. Lista została przygotowana tylko
i wyłącznie dla poszczególnych branż.
- Ile ich jest na ministerialnej liście?
- Sporo, bo aż 12. W najbliższym naborze wniosków o dofinansowanie będzie się mogła starać ponad połowa z nich (7) - te, dla
których zostały zorganizowane tak zwane programy promocyjne
branż. Jedną z nich jest na przykład produkcja jachtów i łodzi. Dla
firm szkutniczych i stoczni przewidziano pewien zakres targów,
imprez promocyjnych, różnego rodzaju misji gospodarczych
w okresie dwóch następnych lat, by te firmy mogły się wspólnie
wystawiać.
- Jachty i łodzie. Co jeszcze?
- Meble, zdrowa żywność, sprzęt medyczny, branża ICT i branża prozdrowotna. Tutaj bardzo duży nacisk będzie kładziony na
sanatoria, hotele.
- Mamy w regionie firmy z każdej z tych branż. Nasi przedsiębiorcy mogliby się odnaleźć ze swoimi potrzebami w tym programie?
- Jest takich firm dużo. Mamy potencjał, jest z czym wystartować.
Kiedy przeglądałem spisy imprez wskazanych przez ministerstwo,
doszedłem do wniosku, że wiele jest obiecujących. Warto tu podkreślić, ze dofinansowanie udziału w nich może sięgnąć nawet 85
proc. kosztów kwalifikowanych, a projekty mogą być określone na
sumy do miliona złotych. Trzeba tylko pamiętać, że to wszystko
w perspektywie dwóch lat.
- Jak zrozumiałem, jest to generalnie wsparcie przy promowaniu produkcji, udziale w targach i prezentacjach?
- Tak, to są działania, które mają promować i rozwijać eksport
polskich firm.
- To spójrzmy na kolejne pozycje na liście programów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego i działanie, które się nazywa „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach”. Chodzi
o współpracę biznesu z uczelniami? Na co dzień nie wygląda
ona najlepiej.
- Bywa z nią różnie. W naszym województwie osobiście nie wi-

dzę zbyt wielkich „ruchów” w tym zakresie, co nie oznacza, że ich
nie ma. Po prostu widzę, że w kontekście innych województw wygląda to nieco skromniej. Tutaj zresztą postawione jest istotne wymaganie. Działanie to umożliwia przedsiębiorstwom, na przykład
produkcyjnym, stworzenie centrów badawczo-rozwojowych, laboratorium, czyli miejsc i infrastruktury do prowadzenia własnych
badań, by nie trzeba było ich zlecać gdzieś na zewnątrz. Wchodzą
więc w grę stacje badawcze i prototypownie.
- Przedsiębiorstwa mogą to zrobić samodzielnie, niekoniecznie wspólnie z jakąś uczelnią?
- W tym przypadku taka współpraca nie jest konieczna. Są za
to inne działania, które polegają na tym, że przeprowadza się
w ramach jakichś inwestycji prace badawczo-rozwojowe i wtedy
kooperacja biznes-nauka jest konieczna.
- Domyślam się, że generalnie chodzi o pobudzanie innowacyjności?
- To jest dawanie sobie szansy na odkrywanie jakichś nowych
możliwości. Raz, że powiększa się potencjał infrastrukturalny firmy, a dwa - stwarza się możliwości do wytwarzania własnej wiedzy
przemysłowej, własnych konkurencyjnych wzorów, własnych patentów. Rozwój w tym kierunku, w kierunku innowacyjności, jest
mocno preferowany.
- I kolejne działanie z listy, czyli kolejny konkurs wniosków:
pod numerem 1.5 znajdujemy „Inwestycje przedsiębiorstw
wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. Co to oznacza? Kto tu może sięgnąć po pieniądze?
- Tutaj jest podobna sytuacja jak z programami krajowymi.
Każde województwo również musiało określić swoje kluczowe
branże, czyli te regionalne inteligentne specjalizacje, które powinny być wsparte dotacjami. W styczniu mieliśmy nabór wniosków dla branży metalowo-chemicznej, natomiast w następnym
naborze przewiduje się wnioski o pomoc dla branży zdrowotnej,
działalności morskiej i logistycznej, a także usług przyszłości,
czyli branży ICT, IT, turystyki. Firmy mogą inwestować w projekty, które będą wprowadzały innowacyjność procesową albo
produktową. W przypadku procesowej przyznane pieniądze
pójdą na przykład na zakup maszyn, urządzeń, niespotykanych
na skalę regionalną. Innowacyjność produktowa to tworzenie
nowej lub ulepszonej usługi albo produktu, które nie występują
w takiej formie i mogą stanowić nowość chociażby na poziomie
regionalnym.
- Kolejna rzecz: „Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw”. Bardzo szeroka formuła.
- To są działania regionalne służące rozwojowi eksportu naszych, zachodniopomorskich firm. Na przykład wyjazdy na targi.
Tylko że to będzie działało na zupełnie innych zasadach niż wcześniej omawiany ministerialny program „Go to Brand”, który ma
charakter ogólnopolski. Uczestnictwo w różnego rodzaju misjach
gospodarczych, opracowanie strategii biznesowej - to są takiego
typu projekty, które będą mogły być dofinansowane.
- Czy młoda firma, która ma rewelacyjny produkt, a nie stać jej
na wyjazd na branżowe targi w Szanghaju, może napisać program i uzyskać pieniądze na udział w prestiżowej prezentacji?
- Jeżeli ramy tego działania i regulamin to dopuszczają, to tak.
To duża szansa, bo wydatki kwalifikowane w takich przypadkach
to wszystkie koszty związane z wyjazdem na targi. Opłaty za przejazd, hotel, delegacje, wykup stoiska, opłaty targowe.
- A co się mieści w programie operacyjnym „Infrastruktura
i Środowisko. Przedsięwzięcia dotyczące efektywności energetycznej firmy”. Czy tu chodzi o fotowoltaikę, czy o coś więcej?
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- Mamy programy i działania, w ramach których duży nacisk
będzie kładziony na odnawialne źródła energii (OZE). Odbył się
już pierwszy taki nabór wniosków. Firmy mogły – zresztą nie tylko
firmy, bo także rozmaite instytucje, spółdzielnie, Kościoły - wnioskować o dofinansowanie na budowę instalacji OZE. W grę wchodziła fotowoltaika, wytwarzanie energii z biomasy, albo jakieś inne
rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o efektywność ekonomiczną
został ogłoszony nabór dla dużych firm, które mogą inwestować
m.in. w linie produkcyjne, dzięki którym będą zużywały mniej
energii elektrycznej, a których zakup jest efektem przeprowadzonego audytu energetycznego.
- Kiedy mowa o fotowoltaice pojawiają się opinie, że jest to
proces opłacalny tylko dla części przedsiębiorstw, czyli tych

w których zużycie energii jest stałe, systematyczne. Chodzi o zakłady prowadzące produkcję ciągłą, czy na przykład ogrodnictwo szklarniowe.
- Na pewno dla tych podmiotów, które same zużywają wytwarzany przez siebie prąd, jest to bezpośrednia oszczędność. Trochę
inaczej może to wyglądać w przypadku firm, które z takiej instalacji będą uzyskiwały nadmiar energii w stosunku do własnych
potrzeb i będą musiały tę nadwyżkę odsprzedać w ramach ogólnego systemu energetycznego.
- Wróćmy do listy programów. Jak rozszyfrować „PROW”?
- To jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

- „Program LEADER dla firm z obszarów wiejskich”.
- Jest to działanie, które zostało poświęcone przedsiębiorstwom działającym na obszarach wiejskich, a obszar wiejski w tej
perspektywie będziemy rozumieli jako miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Chodzi na przykład o firmy działające na tych
obszarach w ramach Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup
Rybackich. Będą się one mogły ubiegać się o dofinansowanie do
300 tysięcy złotych. Bardzo często może to być nawet 70 proc.
całej inwestycji.
- Co można potencjalnie z tego działania sfinansować?
- Wygląda na to, że kluczową branżą będzie turystyka. Na przykład różnego rodzaju prace budowlane, jak rozbudowa pensjonatu, zakup przyrządów SPA, a więc wszystko, co służy poszerze-

niu oferty firmy. Nacisk będzie kładziony również na rozwiązania
innowacyjne, a więc inne firmy wcale nie muszą pozostać w tyle.
Na przykład producenci, wdrażając istotne udoskonalenia w swojej firmie, też mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w ramach
LEADERA.
- Czy z tych pieniędzy ma szansę skorzystać rolnik?
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczy zarówno działalności stricte rolniczej, jak i tych osób zarejestrowanych w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które chcą prowadzić
działalność pozarolniczą. Dla nich również są przewidziane w ramach programu premie na rozpoczęcie działalności.
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- Jak wygląda na co dzień współpraca potencjalnego klienta
z Państwem? Kogoś, kto dotąd w ogóle nie korzystał z możliwości dofinansowań unijnych i nie ma orientacji, czy jego działalność mieści się w formule jakiegoś unijnego programu. Przychodzi do Państwa i co się dzieje?
- Generalnie wszystko zaczyna się od rozmowy na temat pomysłów i potrzeb klienta. Wspólnie je analizujemy i weryfikujemy pod
kątem dopasowania do istniejących programów. Jeżeli zdefiniujemy taką możliwość, w której ramach klient mógłby się ubiegać
o dofinansowanie, wówczas podpisujemy umowę o współpracy
i zaczynamy pracę. W całości przygotowujemy dokumentację
aplikacyjną, bazując na informacjach i dokumentach od klienta.
Później składamy dokumentację do odpowiedniej instytucji i nadzorujemy projekt przez cały czas oceny formalnej i merytorycznej.
Jeśli projekt otrzymuje dofinansowanie, cały czas towarzyszymy
klientowi – przy podpisaniu umowy o dofinansowanie, w czasie
całej procedury administracyjnej, w trakcie przyjmowania transz
płatności, po końcowe rozliczenie i przez wymagany okres trwałości projektu.

również pokazuje, jak trudne jest poruszanie się w świecie programów unijnych.
- Ciśnie się jeszcze na usta pytanie takie: ile potrzeba czasu na
przygotowanie projektu? Pewnie usłyszę od Pana, że wszystko
zależy od programu, od typu projektu i charakteru konkretnego
pomysłu?
- Tak właśnie jest, ale w jeszcze większym stopniu wszystko
zależy od klienta. Bo my możemy rozmawiać o dofinansowaniu
od pół roku i przygotowywać się do składania wniosków, a klient
dostarczy nam dokumenty na tydzień przed końcem naboru
wniosków. Może się okazać, że będzie za mało czasu. Zazwyczaj
zaciskamy zęby i robimy wszystko, by zdążyć. Kiedy jednak pracujemy w komforcie czasowym, na to by wszystko przygotować
perfekcyjnie potrzebne są trzy – cztery tygodnie spokojniej pracy.

- Państwa wynagrodzenie w całości pokrywa klient?
- W zupełności.
- Czy można to zmieścić w jakichś kosztach dofinansowywanego projektu?
- Nie. To jest wydatek klienta.
- Jak się wylicza takie wynagrodzenie? Nie chodzi mi oczywiście o konkretne kwoty, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę 200
projektów to i pewnie będzie 200 różnych umów. Ale jaka jest
zasada rozliczania? Procentowa, czy za sukces?
- Wszystko jest uzależnione od tego, jak wygląda dokumentacja
aplikacyjna, jak rozbudowany jest wniosek i jakie są wymagane
załączniki. Najczęściej są one standardowe, ale jeżeli mamy do
wykonania biznesplan lub studium wykonalności, to siłą rzeczy
wynagrodzenie musi być wyższe. Pierwszą część wynagrodzenia otrzymujemy po przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
czyli wniosku z załącznikami – na przykład ze studium wykonalności czy biznesplanem. Kolejna płatność – najczęściej w formie
success fee – przychodzi, gdy projekt otrzyma dofinansowanie,
a klient podpisze umowę o dofinansowanie. Jest to jakiś procent
od zakontraktowanego dofinansowania. Etap rozliczenia projektu
to już jest kolejne wynagrodzenie i jest to też procent od realnie
wypłaconego dofinansowania.
- Jak często się zdarza, że ktoś przychodzi z ciekawym pomysłem, a on nie mieści w żadnym programie unijnym?
- Gdyby się wszystkie mieściły, to miałbym milion klientów...
Zdarza się tak często. Wynika to stąd, że klienci nie wiedzą, z jakich
programów można skorzystać i nie wiedzą, jakie obowiązują zasady przy kwalifikacji wniosków. Oczywiście zapraszam wszystkich
zainteresowanych dotacjami do kontaktu z naszą firmą. W czasie
rozmowy wspólnie możemy dojść do wniosków, które mogą naświetlić klientowi sytuację jego pomysłu.
- Jaki odsetek projektów w typowych programach zyskuje
wsparcie?
- Procentowo nie jestem w stanie tego powiedzieć. W działaniach 1.6 w województwie zachodniopomorskim były złożone chyba 34 projekty i one w zupełności wykorzystują alokację.
W województwie pomorskim zostało złożonych 400 projektów,
których suma dwukrotnie przekracza sumę alokacji. Mamy w końcu Podkarpacie i 1,5 tysiąca wniosków na kwotę 3 miliardów złotych przy przewidzianych 300 milionach.
- Skąd taka dysproporcja liczby wniosków?
- Wynika ona z przyjęcia innych zasad naboru wniosków. To

Specjalnością firmy PRIOR CONSULTING Sp. z o.o. są projekty infrastrukturalne dotyczące np. budowy sieci szerokopasmowych związanych z dostępem do Internetu (realizowała je m.in.
w Ostródzie, Sanoku, Grajewie, Kolnie, Lubartowie i Krakowie)
oraz doradztwo na rzecz firm produkcyjnych (przykładem jest projekt przygotowany dla słupskiego LOTONU czy też podwarszawskiego KOLCARU). Ponadto dużo uwagi firma angażuje w projekty
badawczo-rozwojowe (B+R) oraz projekty związane z działaniami
proeksportowymi (jak chociażby Go To Brand).

PRIOR CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin
biuro@priorconsulting.pl
www.priorconsulting.pl
tel. 94 717 36 48; tel. kom. 518 975 511

BIZNES

KWESTIONARIUSZ
BIZNESOWY
Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… nawigatorem statku.
W szkole…
… wzbudzałam respekt wśród kolegów i koleżanek, bo byłam
dobra z matematyki. :)
Moja pierwsza praca...
… w gastronomii, w czasach technikum. Po tym epizodzie upierałam się, że NIGDY nie będę pracować w tej branży, a po kilku
latach zarządzałam siecią warszawskich restauracji.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… nie wrzuciłam ich do skarbonki-świnki ani na „rozmnożenie”;
wydałam na babskie potrzeby.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba być konsekwentnym i umieć wyciągać lekcje z porażek.
Dobry szef…
… wskazuje drogę, ale nie daje rozwiązań, angażuje i wymaga.
U pracowników cenię...
… uczciwość i zaangażowanie.
Kogo bym nie zatrudniła...
… przyjaciela/przyjaciółki.
Prywatnie jestem...
… miłośniczką motoryzacji.
Dzień zaczynam...
… od mocnej kawy.

Joanna Szewczak,
dyrektor Blue Marine Mielno w Unieściu. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie ukończyła
studia na Wydziale Zarządzania Kapitałem. Przez 15
lat kierowała siecią restauracji w Warszawie. Branżę
hotelarską zaczęła poznawać od zarządzania dwoma małymi (30-pokojowymi) hotelami na Mazurach
i w Toruniu, aby w 2015 roku podjąć wyzwanie zarządzania ponad 150-pokojowym obiektem apartamentowym. O sobie mówi: - Jestem człowiekiem akcji,
dobrze się czuję w środowisku dynamicznym, zapewne dlatego w zarządzaniu operacyjnym czuję się jak
ryba w wodzie. Jako zodiakalny Byk lubię wyzwania
i ambitne cele.

Rodzina...
… jest wsparciem bez względu na odległość.
Zawsze znajdę czas...
… na dobry film i dobrą książkę.
Moim marzeniem jest…
... podróż motocyklowa przez kraje śródziemnomorskie.
Kiedy nie pracuję…
… podróżuję bliżej lub dalej, bo nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu.
Moje hobby to…
… podróże właśnie.
Sport jest dla mnie...
… najlepszą inwestycją w siebie.
Dewiza , którą chcę przekazać innym…
… patrz punkt 3: „nigdy nie mów nigdy”, los jest przewrotny. Nie
bój się zmiany na lepsze lub gorsze, każda niesie za sobą bezcenne doświadczenia (dosłowna dewiza nie nadaje się na publikację na łamach tego eleganckiego pisma :)
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„POLSKO, BĄDŹ DUMNA Z KOSZALINA”
DŁUGI WEEKEND ROCZNICOWYCH
WYDARZEŃ
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Izabela Rogowska

Tegoroczne obchody Dni Koszalina miały szczególny charakter, bo stanowiły kulminację obchodów jubileuszu
750-lecia miasta. Fotograficznymi migawkami przypominamy niektóre z wydarzeń tego szczególnego
weekendu.

N

a placu przed ratuszem aktorzy Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego odtworzyli scenę nadania miastu praw miejskich. W tych dniach
plac tętnił życiem do późnych godzin wieczornych, bo odbywał się na nim m.in. festiwal organizacji pozarządowych i historyczny
jarmark.

O koszalińskim jubileuszu usłyszał nawet Sejm RP, a to za sprawą okolicznościowego oświadczenia posła Stefana Romeckiego.
Przytaczamy jego fragmenty: „23 maja 1266 roku, 750 lat temu,
założony został Koszalin. Mam zaszczyt reprezentować dziś w Sejmie Rzeczypospolitej polskie 100-tysięczne miasto nadbałtyckie,
ze słowiańską, pomorską, pruską, niemiecką i polską przeszłością. Sama nazwa „Koszalin”, podobnie jak nazwa „Pomorze”, jest
pochodzenia słowiańskiego. Bo też miasto powstało na ziemi

słowiańskiej, która już wcześniej wchodziła w skład państwa piastowskich władców Polski - Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego.
Dzieje Koszalina, tak jak dzieje Polski, nierozerwalnie związane
są z chrześcijaństwem. Tak jak Polska rozpoczyna swój byt państwowy od Chrztu w 966 roku, tak Koszalin rozpoczyna swoją historię miejską od biskupiego aktu lokacyjnego z 1266 roku. Od
początku patronował miastu Jan Chrzciciel, przez kilka wieków
uwidoczniony w jego herbie. Koszalin nie wziął się znikąd, ale powstał w miejscu istnienia piastowskiej organizacji grodowej i kasztelańskiej, będącej częścią rozległej sieci osadniczej. Od początku
miasto było silnie związane z sanktuarium na Górze Chełmskiej,
z jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w tej części Europy. Przywileje odpustowe potwierdzali dla niego kolejni
papieże.

URODZINY KOSZALINA

Nowy Koszalin lokowany został na prawie lubeckim, co podkreślało jego związki z morzem i gospodarką morską. Wchodził
w skład księstwa biskupiego, swoistej republiki teokratycznej,
w ramach której miasto cieszyło się pełną autonomią. Jego powstanie wiąże się z dziejowym procesem zmagań, jakie przez
czterysta lat, od XII do XVI wieku, toczono wokół Bałtyku w imię
idei chrześcijaństwa. W ich wyniku wykształciły się struktury państwowe południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku - współczesnej Litwy, Estonii, Łotwy, Finlandii, które dziś są wschodnimi
granicami Zachodu i NATO.
Władztwo biskupie wchodziło w skład Księstwa Pomorskiego,
państwa rządzonego przez słowiańską dynastię Gryfitów, skoligaconą dynastycznie z Polską. Wystarczy przypomnieć, że Anastazja,
córka Mieszka Starego, była żoną księcia pomorskiego Bogusława I i matką dwóch władców pomorskich. Z kolei Anna Jagiellonka była żoną największego władcy w historii Pomorza, Bogusława X. Po pokoju westfalskim w 1648 roku, Księstwo Pomorskie
przestało istnieć w wyniku rozbiorów dokonanych przez Szwecję
i Brandenburgię. Państwo Gryfitów zeszło z areny dziejów. Koszalin znalazł się w granicach Brandenburgii, a później Prus – swoistego „państwa bez narodu”, którego ideologią był militaryzm.
Miasto rozwijało się przez wieki, starając się odnosić korzyści z położenia nadmorskiego, rozwijając flotę i handel morski.
Należało do Ligi Hanzeatyckiej. Nabywało kolejne posiadłości
nadmorskie. W 1446 roku stoczyło zwycięską bitwę z Kołobrzegiem, zazdrosnym o rosnące wpływy Koszalina na morzu. Były też
w dziejach miasta epizody mniej chlubne - dyskryminacja ludności słowiańskiej w miastach i urzędowe ograniczenie jej praw.
W czasach pruskich i niemieckich, zarządzeniami rasistowskimi
objęto ludność żydowską.

W 1655 roku w Koszalinie, w drodze z Francji do Polski, gościła Ludwika Maria Gonzaga, królowa Polski, żona dwóch polskich
królów: Władysława IVi Jana II Kazimierza. „Gdy wjeżdżała w bramy miasta, zobaczyła pięciuset jeźdźców polskich” - pisze francuski kronikarz. W 1807 roku do Koszalina i okolic zawitało wojsko
polskie walczące u boku Napoleona. Przez miasto przeszły, a później stacjonowały w pobliżu oddziały uczestniczące w oblężeniu
Kołobrzegu pod dowództwem pułkownika Antoniego Pawła Sułkowskiego. Po upadku Powstania listopadowego w 1831 roku, internowani w Prusach żołnierze polscy budowali pod Koszalinem
drogi bite. Współcześni koszalinianie pamiętają o tym, czcząc pamięć tamtych żołnierzy tułaczy.
Po dojściu Hitlera do władzy, Pomorze stało się jednym z mateczników nazizmu w Niemczech. Tutaj hitlerowcy uzyskiwali
najlepsze wyniki wyborcze. Stąd wyszła we wrześniu 1939 roku

agresja na Polskę. (…) W 1945 roku Pomorze stało się areną największej bitwy toczonej przez Wojsko Polskie od czasów Września
1939 roku - bitwy okupionej ogromną daniną krwi. (…) W ramach
operacji pomorskiej 4 marca 1945 roku został zdobyty Koszalin,
stając się z czasem miastem polskim. (…)
Z tym całym bagażem historycznym przejęli Koszalin po wojnie
pierwsi przybysze z Gniezna, Pomorza i Wielkopolski, ale i innych
rejonów kraju, repatrianci ze wschodu, zachodu, warszawiacy, którzy nie mogli wrócić do zburzonej stolicy. Rozpoczęła się najpierw
odbudowa zniszczonego wojną miasta, później jego gwałtowna
rozbudowa. (…)
W 1972 roku, po normalizacji stosunków z Republiką Federalną Niemiec, powstała nowa diecezja koszalińsko-kołobrzeska
ze stolicą biskupią w Koszalinie. 1 czerwca 1991 roku odwiedził
Koszalin papież Jan Paweł II, rozpoczynając od Koszalina pierwszą pielgrzymkę do wolnej już Ojczyzny i powtarzając na lotnisku
w Koszalinie, słynne słowa wypowiedziane w 1979 roku na placu
Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
Dziś Koszalin jest to nowoczesnym, europejskim, dobrze zorganizowanym miastem, stolicą Pomorza środkowego, nadal realizującym, tradycyjne ambicje morskie. Miastem pełnym zieleni
i pamiątek przeszłości, pięknych dzielnic i osiedli. Koszalin to
miasto, z którego Polska powinna być dumna, bo właśnie w Polsce Koszalin przeżył najświetniejszy i najwspanialszy okres swego
rozkwitu. (…)
Cudowne położenie, między morzem od północy, najwyższym
wzniesieniem na południowym Bałtyku – Górą Chełmską od

wschodu, gęstymi i zwartymi lasami iglastymi od południa, lasem
bukowym od zachodu, wieloma jeziorami i rzeczkami śródleśnymi, dworami i pałacami – czyni z Koszalina jedno z najpiękniej położonych miast w Polsce. (…)
W Koszalinie wyrasta kolejne pokolenie, dla którego miasto
jest ojczyzną, miejscem na ziemi, ziemią przodków. (…) Z okazji
750-lecia miasta, pamiętając o historycznych doświadczeniach
tej ziemi, o dobrych i złych momentach przeszłości, chciałbym
wyrazić w Sejmie Rzeczypospolitej głęboką nadzieję, że nie tylko
Koszalin otaczać będzie troską Ojczyznę, przysparzając jej korzyści i przydając blasku, ale i Polska dostrzeże swoją szansę w Koszalinie, mieście wyjątkowym, otwartym, gościnnym, oddanym
i wiernym Polsce.
„Polsko, bądź dumna z Koszalina!”
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MONOGRAFIA
DZIEJÓW KOSZALINA
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Izabela Rogowska

W ramach obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Koszalina w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
została otwarta wystawa „Podróż przez wieki - śladami koszalińskich ksiąg”. Była już na niej pokazana najnowsza
monografia „Dzieje Koszalina . Tom I do 1945 r.”, która tego samego dnia miała promocję.

R

edaktorami naukowymi publikacji są prof.
Radosław Gaziński i prof. Edward Włodarczyk. Wśród autorów znaleźli się także:
prof. Marian Rębkowski („Zanim powstało
miasto”), dr Rafał Simiński (Czasy średniowiecza”), dr Paweł Gut („Okres brandenbursko-pruski”), prof. Kacper Pencarski
(„Dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa „(1918
-1945)”, opracowania reakcyjnego tomu dokonała Elżbieta Blicharska.
Redaktorem naukowym drugiego tomu (od 1945 do współczesności) jest prof. Bogusław Polak, dziekan Wydziału Humani-

stycznego Politechniki Koszalińskiej. Ostateczny efekt pracy kierowanego przez niego zespołu będzie można poznać jesienią tego
roku.
Papierowe wydanie pierwszego tomu monografii kosztuje 50
zł. Księga jest dostępna bezpłatnie w Wirtualnej Czytelni KBP pod
internetowym adresem: http://www.biblioteka.koszalin.pl/wirtualna-czytelnia, skąd można ją pobrać na własny komputer w formacie PDF. Tam również znaleźć można niezwykle cenną dla poszukiwaczy informacji o przeszłości miasta „Bibliografię Koszalina
do roku 2014 w wyborze”. Przygotował ją zespół pracowników
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, a obejmuje ona około 14 000
wybranych publikacji.

URODZINY KOSZALINA
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WIELKI KONCERT
NA TERENACH
PODOŻYNKOWYCH
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Izabela Rogowska

Spośród jubileuszowych wydarzeń sobotni (21 maja
br.) koncert, pomyślany jako prezent dla mieszkańców
Koszalina, przyciągnął na tereny podożynkowe tłumy.

W

ystąpili artyści pochodzący z Koszalina: Kasia Cerekwicka, Mr. Zoob, Yaro
& Kasia Klich, Zosia Karbowiak i Wiktoria Wizner oraz szkocki muzyk od
lat mieszkający w Polsce, były wokalista grupy Genesis - Ray Wilson, który
zaprezentował swój projekt „Genesis
Classic Orchestra”. I to jego występ został uznany za najciekawszy.
Na finał, już po północy, odbył się efektowny pokaz świateł laserowych.

URODZINY KOSZALINA
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HUCZNE WESELE
W AMFITEATRZE
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Izabela Rogowska

Ponad dwustu aktorów-amatorów na estradzie, dwie godziny doskonałej rozrywki, koszaliński amfiteatr
wypełniony po ostatnie miejsce – to najkrótsze podsumowanie doskonałego widowiska zatytułowanego
„Wesele Jamneńskie”.

G

oście jubileuszowych uroczystości nie mogli uwierzyć, że wykonawcami spektaklu
byli kompletni amatorzy – w tym prezydent
miasta, radni, urzędnicy, dziennikarze, ludzie innych zawodów. Próby trwały parę
miesięcy. Kierował nimi reżyser przedstawienia Marcin Borchardt – można powiedzieć, że jedyny „zawodowiec”, na co dzień aktor Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego.
Spektakl „Wesele Jamneńskie” w 2015 roku został uhonorowany nagrodą prezydenta Koszalina. W niedzielę, 22 maja br., widowisko można było zobaczyć po raz czwarty – tym razem w bogatszej wersji. Pomysłodawczyniami spektaklu są Teresa Żurowska
i Małgorzata Chodkowska z Fundacji Pokoloruj Świat. Wyprodukowały go wspólnie Fundacja i Centrum Kultury 105
Pierwotna, zeszłoroczna wersja przedstawienia skupiona była
na obrzędach i tradycjach związanych z kulturą jamneńską, jedy-

ną niegermańską tradycją jaka przetrwała do współczesności na
Środkowym Pomorzu. Wersja obecna, przygotowana specjalnie
na obchody 750-lecia Koszalina, została poszerzona o elementy
nawiązujące do dziejów miasta. Na scenie pokazano m.in. bitwę
z Kołobrzegiem (oddaną artystycznie w wersji tanecznej z udziałem ekipy klubu Top Toys), wielki pożar, który strawił miasto
(popisy żonglerskie z pochodniami), czy też porwanie Księcia
Bogusława X. Były również sceny odwołujące się do wizyty carycy rosyjskiej w Koszalinie i całkiem współczesne nawiązania do
kultury Ukraińców zamieszkujących razem z Polakami dzisiejsze
Pomorze.
Świetne było tempo przedstawienia. Powodowało ono, że publiczność przez cały czas była mocno zaangażowana. Pojawiały
się zmienne nastroje – od bardzo serio, przez humorystyczne,
po momenty bardzo tkliwe – jak dwujęzyczna „Pieśń o Matce”.
Wszystko to sprawiło, że słuchacze reagowali żywiołowo. Kiedy
pojawiały się znane pieśni weselne i biesiadne, śpiewał cały amfiteatr!
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Przy najcenniejszym z zabytków nie zachowała się pieczęć.

HISTORYCZNY KOSZALIN
W NAJSTARSZYCH PRZEKAZACH
ŹRÓDŁOWYCH
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Izabela Rogowska

Z okazji jubileuszu 750-lecia miasta do Koszalina trafił między innymi oryginał aktu lokacyjnego z 1266 r.
z zasobu Landesarchiv Greifswald. Można go oglądać do 11 lipca br. na wystawie „Cossalin ad fontes.
Historyczny Koszalin w najstarszych przekazach źródłowych” w koszalińskim Muzeum. Wstęp jest bezpłatny.

D

okument lokacyjny Koszalina z 1266 r. był
dokumentem szczególnym ze względu
na utrwalony w piśmie akt nadania praw
miejskich miastu, a tym samym ze względu
na gospodarcze uwarunkowania, w jakich
powstało lokowane miasto. Nic więc dziwnego, że dokument ten był przedmiotem
szczególnej troski o jego zachowanie. Szczęśliwie przetrwał klęski
żywiołowe i pożary, zaś po największym w dziejach miasta pożarze w 1718 r. stanowił jedno z niewielu zachowanych świadectw
przeszłości Koszalina.
Stąd też dokument był pieczołowicie przechowywany w archiwum miejskim i jako dokument o szczególnym znaczeniu znalazł
się w charakterystykach materiałów archiwalnych i bibliotecznych,
jakie sporządziło Królewskie Archiwum Państwowe w Szczecinie
(Königliche Staatsarchiv Stettin) w 1864 i 1879 r., odnoszących się
do zbiorów archiwum miejskiego w Koszalinie.
W protokole polustracyjnym z 1864 r. wymieniono dziewięć dokumentów z lat 1266-1300, w tym interesujący nas akt
lokacyjny. W 1887 r. szczecińskie archiwum zwróciło szczególną uwagę m.in. na koszalińskie archiwum miejskie w celu
rekwizycji jego zbiorów, co spotkało się z oburzeniem władz

Koszalina. Mimo to najstarsze koszalińskie dokumenty trafiły
na prawach depozytu do magazynów Archiwum Państwowego w Szczecinie, tam doczekały się zewidencjonowania i na
ich podstawie stworzono regesty (w 1900 i 1910 r.), jednakże wskutek starań władz Koszalina, akt lokacyjny trafił z powrotem do archiwum miejskiego, gdzie pozostał do 1944 r.
W październiku 1944 r. odbyła się lustracja archiwum miejskiego
przez pracowników Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie (Preusische Staatsarchiv Stettin), konsekwencją której było
przewiezienie aktu lokacyjnego z Koszalina do Szczecina w celu
uchronienia dokumentu przed zniszczeniem. Później w ramach
zabezpieczenia pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie akt wśród innych cennych dokumentów trafił na obszar
wschodnich Niemiec, gdzie pozostał do dnia dzisiejszego i jest
przechowywany w Landesarchiv w Greifswaldzie.
Wystawę zorganizowały wspólnie Muzeum w Koszalinie oraz
Archiwum Państwowe w Koszalinie. W klimat czasów, w których
rodził się Koszalin, wprowadzają także eksponaty zdobyte w trakcie prac archeologicznych. Już od 15 lat na koszalińskim Starym
Mieście organizowane są przy okazji każdej inwestycji wykopaliska. Ich efektem jest odsłonięcie fragmentów dawnej zabudowy
oraz zebranie wielu tysięcy fragmentów przedmiotów używanych
przez koszalinian na przestrzeni wieków.
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Skarby przywiezione z Greifswaldu można oglądać w koszalińskim muzeum do 11 lipca br.

Ekspozycji dokumentów towarzyszy prezentacja tego, co w ostatnich
latach udało się odnaleźć archeologom w czasie wykopalisk
poprzedzających kolejne prowadzone w centrum Koszalina.

Jedną z osób, które dostąpiły zaszczytu podpisania symbolicznego
aktu odnowienia lokacji miasta, był poseł Stanisław Gawłowski.

Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie i dr Martin Schoebel, dyrektor
Archiwum Krajowego w Greifswaldzie. To głównie dzięki ich stałej współpracy i pomocy Jerzego
Buziałkowskiego, dyrektora Muzeum w Koszalinie, mogło dojść do tej wyjątkowej wystawy.

Nawet prezydent Piotr Jedliński nie widział wcześniej stanowiących bezcenny
skarb oryginałów najstarszych dokumentów dotyczących Koszalina.
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UROCZYSTA SESJA
RADY MIEJSKIEJ
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Izabela Rogowska

Najpodnioślejszym momentem obchodów, ich oficjalną kulminacją, była specjalna sesja Rady Miejskiej,
podczas której przyznane zostały pierwsze honorowe tytuły Ambasadorów Koszalina.

N

Sesja odbyła się w Sali Koncertowej Filharmonii Koszalińskiej (23 maja br.). Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele miast
partnerskich Koszalina z innych państw, parlamentarzyści, samorządowcy ościennych
miast i gmin, zasłużeni obywatele miasta.
Statuetkę – kulę wręczaną Ambasadorom
Koszalina zaprojektowała i wykonała dr hab. Monika Zawierowska
-Łozińska, która profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Osobiście statuetkę odebrali obecni na sesji Robert Antretter
i Leon Kieres. Na ekranie pokazał się na chwilę trzeci z wyróżnionych – Krzysztof Majka. Pozostałe dwa honorowe tytuły zostaną
wręczone w terminie późniejszym, a odbiorą je kardynał Kazimierz Nycz i Jacek Bromski. Przedstawiamy po krótce sylwetki
pierwszych Ambasadorów Koszalina:
Robert Antretter
Honorowy przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy, członek Bundestagu (1980-1998), wiceprezes Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1993-1999). Koszalin
należy do grona miast, które od lat podejmują działania na rzecz
promowania myśli europejskiej oraz budowania zjednoczonej
Europy. Działania te zostały dostrzeżone przez Radę Europy, która
przyznała miastu w 1998 roku Dyplom, w 1999 roku Honorową
Flagę a w 2001 roku Honorową Tablicę Europy. Wielkim orędownikiem przyznania tych zaszczytnych wyróżnień Koszalinowi był
właśnie Robert Antretter.

Prof. Leon Kieres
Samorządowiec, b. szef senackiej Komisji Spraw Zagranicznych,
b. prezes Instytutu Pamięci Narodowej, członek Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wybitny uczony, autor wielu publikacji naukowych o tematyce
prawniczej. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Jest absolwentem koszalińskich szkół - Szkoły Podstawowej
nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego im. Staniasława Dubois oraz
Szkoły Muzycznej I stopnia. Choć nie jest częstym gościem w Koszalinie, zawsze pamięta o swoich mieście i w miarę możliwości
uczestniczy w życiu jego mieszkańców, choćby poprzez wykłady
dla studentów koszalińskich uczelni.
Dr Krzysztof Majka
Polityk, dyplomata, b. senator RP, ambasador Polski w Korei Południowej. Był stypendystą, a następnie pracownikiem naukowym
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechniki
Koszalińskiej). Posiada tytuł doktora nauk technicznych i bogaty
dorobek naukowy. Jest autorem wielu patentów. Posiada również
tytuł doktora nauk filozoficznych.
Pełnił w pierwszej połowie lat 90. funkcję konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bombaju. W latach 1997–2001 był senatorem IV
kadencji wybranym przez mieszkańców województwa koszalińskiego. W latach 2001-2008 - ambasadorem RP w Republice Indii.
Wspiera środowiska polonijne, bardzo aktywne w Korei. Propaguje tłumaczenia polskiej literatury i języka polskiego. W sposób
szczególny promuje polski dorobek kulturowy, w tym artystów
koszalińskich. Krzysztof Majka, obejmując urząd ambasadora RP
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w jednym z wywiadów zapewniał: „Wyjeżdżam na drugi koniec
świata, ale na pewno tu wrócę. Nigdy nie planowaliśmy z żoną
opuścić Koszalina na stałe. Tu jest nasze miejsce na Ziemi.”
Ks. kardynał Kazimierz Nycz
Doktor nauk teologicznych, w latach 1988–2004 biskup pomocniczy krakowski, w latach 2004–2007 biskup diecezjalny
koszalińsko-kołobrzeski, od 2007 r. arcybiskup metropolita warszawski, a także ordynariusz wiernych obrządku wschodniego
w Polsce, kardynał prezbiter od 2010 roku. Od 2014 r. członek papieskiej rady ds. Kultury. Wielki promotor Pomorza Środkowego
i orędownik naszego miasta, który jednocześnie konsekwentnie
wspiera samorządowe działania lokalne i regionalne.
Jacek Bromski
Na koncie ma niemal 70 produkcji, których był reżyserem,

producentem, bądź autorem scenariusza. Jacek Bromski jest
też jednym z najbardziej aktywnych polskich działaczy kultury. Od 1996 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, obecnie czwartą kadencję.
O Jacku Bromskim można dużo dobrego powiedzieć w kontekście Koszalina i Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi
i Film”. To dzięki ścisłej współpracy z nim i Stowarzyszeniem
Filmowców Polskich udało się wypracować jednorodną
i istotną dla środowiska filmowego formułę koszalińskiego
festiwalu. Skupienie się w części konkursowej wyłącznie na
produkcjach polskich w krótkim czasie przyniosło pożądane
efekty, czyli wyniosło konkurs do rangi najważniejszych imprez filmowych w Polsce, czego dowodem jest powiększająca się z roku na rok frekwencja: rośnie liczba odbiorców, ale
rośnie też i liczba twórców, którzy chcą swoje filmy w Koszalinie pokazać.
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URODZINOWY TORT
I KAPSUŁA CZASU
Autor: Maja Tomaszewska / Foto: Izabela Rogowska

Na finał rocznicowych uroczystości Piotr Jedliński,
prezydent Koszalina i Krystyna Kościńska,
przewodnicząca Rady Miejskiej, zaprosili mieszkańców
do słodkiego poczęstunku. Pod płytą placu
ratuszowego zakopana została zaś Kapsuła Czasu.

T

orty, które podzielili Piotr Jedliński i Krystyna
Kościńska, ufundowały cztery koszalińskie cukiernie.

W Kapsule Czasu, czyli metalowej, szczelnie
zamkniętej tulei wykonanej w zakładach TEPRO, umieszczone zostały rozmaite dokumenty naszych czasów. Ma ona pozostać pod ziemią przynajmniej do
kolejnego okrągłego jubileuszu miasta. Pomysłodawcą Kapsuły
jest pan Grzegorz Kruk, propagator dziejów Koszalina, twórca Pomorskiego Produktu Markowego.
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ELEMENTS,
CZYLI CZTERY ŻYWIOŁY

S

łowo „salon” w odniesieniu do miejsc handlu bywa nadużywane. W przypadku salonu Elements mieszczącego się
przy ulicy Franciszkańskiej 22 w Koszalinie a powołanego
niedawno do życia przez firmę BIMs Plus żadnej przesady nie ma.
To eleganckie miejsce, gdzie kompetentni doradcy pomogą wybrać klientowi potrzebne łazienkowe akcesoria i gdzie każdy klient
znajdzie coś dla siebie. Podobnie jak szykowny jest salon Elements
(nazwa nawiązuje do czterech żywiołów: ziemi, powietrza, wody
i energii), tak szykowny okazał się otwierający jego działalność
bankiet. Gośćmi byli w większości architekci i projektanci stale
współpracujący z BIMs Plus oraz przedstawiciele firm, których produkty salon oferuje. Pracą placówki kieruje pani Monika BawiecNowak. Szefem handlowym BIMs Plus w Koszalinie jest pan Łukasz
Sienkiewicz.

Tomasz Jeżowski (BIMS Plus), Aneta Jeżowska,
Tomasz Marzec (BIMS Plus), Agnieszka Kuzio

Łukasz Sienkiewicz (BIMS Plus, szef branży sanitarnej), Andrzej Olejniczak (Vogel&Noot)

Monika Nowak-Bawiec (Elements,
szef branży sanitarnej)

Łukasz Sienkiewicz, Katarzyna Kasprzak

Jolanta i Stanisław Jadwiszczakowie
(DOM-HIT)

Ewa Sienkiewicz z wnuczkiem Antonim

Albert Zittermann (Terma), Maciej Wiński (Huppe), Krzysztof Taszarek (Ideal Standard)

Julianna Pietrzak, Carmen Wiater (projektantki)

Monika Nowak-Babiec (Elements), Beata Szulc, Łukasz
Kosmala, Arkadiusz Grzymkowski (wszyscy Geberit)

Przemysław Czechowski (Ideo), Anna Wingert
(projektantka), Adrianna Chudziak (Adero Studio)

Tomasz Stanuch, Paweł Zieliński (obaj EMCO)

Andrzej Olejniczak (Vogel&Noot), Łukasz Sienkiewicz,
Wojciech Tomasik (Villroy&Boch)
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Beata Ucińska, Iwona Wojciechowska, Monika Krzemińska,
Dorota Chrzanowska (obsługa salonu Elements)

Mariusz Śmierzewski (AMY),Barbara i Maciej Łastowscy (Studio Dom)

Bartosz Marcinkowski (Hansgrohe), Filip Skweres (ABADES Kołobrzeg)

Agnieszka Warchulska (Pracownia Architektury
i Wnętrz), Ewa Jańczak, Stanisław Skład (Archikon)

Wojciech Błaszczyk (Hydrostop), Waldemar Polarny (Kludi)

Grzegorz Horzyński (Bette), Maciej Kobylański (Novellini)

Sebastian Roszak (TC), Tomasz Jeżowski (BIMS Plus)

Maciej Pawlak (GROHE)

Sławomir Kacprzak (Hansgrohe), Dobrosława Matela-Łapczuk
(GEMMA), Maciej Wiński (Huppe), Janusz Łapczuk

Maciej Sikora (Hotel Senator), Monika Krzemińska (Elements)

Grzegorz Horzyński, Artur Mikulski (przedstawiciel LAUFEN, ROCA,POOLSPA)

Andrzej Jestrabek, Ewelina Jestrabek (Janex)
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BABSKIE
POGADUCHY
NIE TYLKO
O MOTORYZACJI

K

oszaliński salon Toyoty przełamuje stereotypy, według
których samochody to domena mężczyzn. Stąd pomysł
na spotkanie pań, dla których auto jest ważnym przedmiotem codziennego użytku. Ale ponieważ spotkanie było wyłącznie
w gronie żeńskim, przy okazji niejako było trochę o kosmetyce,
o zdrowiu, o domowych finansach, pokaz taneczny, sympatyczne
rozmowy przy kawie… Ponoć będą kolejne takie „babskie” popołudnia.
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DAMA NA OBCASACH

T

aki tytuł nosić będzie cykl spotkań zainicjowany przez panie Kamilę Łabiak, Marzenę Kulik (właścicielki koszalińskiej
Kliniki Medycyny Estetycznej i Dermatologii dermaART)
oraz panią Annę Sak (właścicielkę hotelu Marina Mielno). Pierwszy
wieczór odbył się (9 czerwca br.) w Restauracji Biała Dama (Marina Mielno). Uczestniczki miały okazję skorzystać z porad stylistki
Marty Waluk, wizażystki Sandry Lewińkiej, trenerki personalnej
Magdaleny Łabiak. Te, które miały taką wolę, zostały poddane
konsultacji oraz badaniu skóry wykonanym przez dermaArt. Miały
również okazję wykonać sobie zdjęcie portretowe oraz skosztować sushi wykonanego specjalnie na tę okazję podczas pokazu
SUSHI LIVE COOKING, któremu towarzyszyła degustacja wina
poprowadzona przez znanego i niezwykle sympatycznego sommeliera Konrada Potejkę.
Zwieńczeniem spotkania było rozlosowanie wśród uczestniczek
bonów, voucherów i zaproszeń przygotowanych przez partnerów
wydarzenia. Nasz magazyn patronuje cyklowi „Dama na Obcasach”.
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KOSZALIŃSKIE
DENARY 2016

K

oszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa uhonorowała niedawno swymi tradycyjnymi wyróżnieniami firmy osiągające
szczególne sukcesy gospodarcze. W kategorii mikro Złoty Denar przypadł spółce Audio Marketing. W kategorii „małe”
– spółce Janex. Spośród firm średniej wielkości Złotego Denara
odebrał Meden-Inmed, spośród dużych - Szpital Wojewódzki
w Koszalinie. Biały Denar, czyli nagroda prezydenta KIPH dla firmy młodej przypadł spółce Incaso Group za nowatorski system
wsparcia przeciwdziałaniu prania pieniędzy.
Po raz pierwszy okolicznościowy wieczór miał charakter imprezy
charytatywnej. Uzyskane pieniądze zasiliły konto fundacji Pokoloruj Świat i zostały przeznaczone na leczenie chorej na białaczkę
3,5-letniej dziewczynki.
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!

RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caﬀe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz.
Domina 5 (Pasaż Millenium)
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
Darłowo

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł
Iwanek ul. Jaworowa17 Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

HOTELE
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem
ul. Chrobrego 26A,Mielno
Hotel Medical SPA Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15

Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl
ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
KANCELARIE
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1
SALONY SAMOCHODOWE
Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
AGA HOLIDAY Biuro Podróży
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)
INNE
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Koszalińska Izba Przemysłowo
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6
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0,5 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

MIEJSCE NA MIARĘ XXI WIEKU
STWORZONE DLA OSÓB
CENIĄCYCH PROFESJONALIZM

Edyta Szuplak-Słupczewska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
który ukończyła na Wydziale Farmaceutycznym, kierunek: kosmetologia.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

• NAJLEPSZY GABINET MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ NA POMORZU
ŚRODKOWYM
• NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE
URZĄDZENIA
• NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG
• KOSMETOLOGIA
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
• MEDYCYNA ESTETYCZNA
• MAKIJAŻ PERMANENTNY LONG
TIME LINER - NR 1 NA ŚWIECIE

DERMALOGICA
Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej
Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/55-56
C.H. Jowisz, I piętro
tel.: 668 469 240
www.instytut-dermalogica.pl

