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SZUKASZ PRACY?
MY SZUKAMY CIEBIE!
Inżynierów, technologów, pracowników produkcji,
operatorów CNC, stolarzy, automatyków, handlowców...
Grupa Q4WindowsGroup

Najsilniejszy laser medyczny na rynku koszalińskim Alma Harmony XL
z głowicą Dye-VL/Dye-SVL o tak zaawansowanym działaniu.

Zmagasz się z:
• popękanymi naczynkami
• rumieniem
• plamami, przebarwieniami słonecznymi
• objawami fotostarzenia się skóry
• zmarszczkami
- ten zabieg jest idealny dla Ciebie!
Ceniona przez czołowych lekarzy medycyny estetycznej na świecie jako jedna
z najbardziej zaawansowanych, sprawdzonych i bezpiecznych technologii służących
likwidacji zmian naczyniowych oraz przebarwień skóry.
Wesołych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017 roku życzy zespół Kliniki dermaArt

Koszalin ul. Świętego Wojciecha 16, www.dermaart.pl, tel. 731 118 885

SŁOWO OD WYDAWCY

4

N

owa elita Koszalina – tak można by najkrócej określić
uczestników TEDx Koszalin. Czym jest TED i TEDx piszemy parę stron dalej. Tutaj wystarczy powiedzieć, że
to konferencje (darmowe dla uczestników, wystarczy
wcześniejsza rejestracja), podczas których mówcy reprezentujący rozmaite dziedziny aktywności biznesowej,
publicznej, kulturalnej dzielą się ze słuchaczami swoimi
doświadczeniami i przemyśleniami na temat ważnych ich zdaniem spraw i wartości. Robią to z założenia tak, by zainspirować innych – nie do naśladownictwa,
ale do refleksji, wyciągania samodzielnych wniosków, nawet sprzeciwu czy
dyskusji z postawionymi tezami.
Żeby zorganizować TEDx w jakimś miejscu na świecie (poza Kalifornią,
skąd idea pochodzi) trzeba spełnić szereg ostrych wymogów. Koszalinianie je
spełnili. Co ważne, organizatorem TEDx Koszalin nie była żadna instytucja budżetowa ani agenda samorządu. Po prostu: grupa zapaleńców. Ale grupa tak
spójna i zorganizowana, że zdolna w doskonały sposób przygotować – moim
zdaniem – jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Koszalinie. Bez dotacji,
papierologii, rad, parad i narad.
Foto: Wojciech Wójcik

Mówili interesujący ludzie, interesujące rzeczy, w ciekawy sposób. Na pewno
można było „podładować akumulatory” i wyjść z materiałem do przemyślenia.
Dla mnie równie ważne jak to, co działo się na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego skąd wygłaszane były prezentacje, było to, co zobaczyłem na widowni. A tam siedziała nowa elita Koszalina. Ludzie, którzy będą
– nie mam najmniejszych wątpliwości - decydować o jego obliczu za jakiś
czas. Początkujący przedsiębiorcy nowoczesnych branż (głównie określanych jako IT i e-commerce), młodzi specjaliści różnych dziedzin, studenci.
Ludzie w moim wieku (rocznik 1966) nie pasowali do obrazka; byliśmy tam jak
kosmici, przybysze z innego świata.
Ta nowa elita będzie decydować niedługo o naszej wspólnej rzeczywistości.
Ale nie tradycyjnie, czyli przez przynależność do jakichś partii i z tego tytułu
sprawowanie władzy, ale w sposób rzeczywisty. Nawet jeśli wezmą w swoje
ręce władzę w znaczeniu dosłownym, to nie w drodze partyjnych nominacji
i awansów. To jest ta część społeczeństwa, która jest naprawdę obywatelska.
Myślę, że znaczenie grup nieformalnych, „zadaniowych” oraz tzw. ruchów miejskich będzie z czasem jeszcze rosło, również w Koszalinie. Mam nadzieję, że
ich coraz większy wpływ na rzeczywistość, także polityczną, będzie alternatywą dla obecnej „partiokracji”, która zaprowadziła nas w ślepy zaułek ostrego
i bezproduktywnego podziału społeczeństwa na dwa zakleszczone w swoich
światopoglądach obozy. Dowodem na to, że autentyczne ruchy obywatelskie
rosną w siłę, były ostatnie wybory samorządowe (akurat mamy połowę kadencji!), w trakcie których w paru miastach były one zdolne wynieść do władzy
niezależnych kandydatów na burmistrzów czy prezydentów. Wydarzenia ostatnich miesięcy w Warszawie, gdzie jawne złodziejstwo eufemistycznie nazywane aferą reprywatyzacyjną zatrzymał ruch nieformalny, uosabiany przez Jana
Śpiewaka, też o tym zaświadczają. W BTD podczas konferencji TEDx spotkali
się liderzy swoich środowisk, wkrótce pewnie liderzy w szerszej skali. I mimo że
uświadamia mi to fakt, iż należę do pokolenia powoli schodzącego ze sceny,
jakoś smutku z tego powodu nie czuję. Wręcz odwrotnie, budująca jest refleksja, że jest komu zmieniać świat na lepsze!
Miłych, ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, drodzy Państwo.
Kolejny raz zobaczymy się na przełomie stycznia i lutego 2017 roku. Niech
będzie dla wszystkich szczęśliwy!
Andrzej Mielcarek
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Na okładce:
Jarosław Loos i menedżerowie
- wspólnicy spółek Grupy Q4Windows Group
Foto: Agnieszka Orsa
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Radosnych i spokojnych,
pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności,
osiągnięcia sukcesów, cierpliwości
i wytrwałości w realizacji planów
oraz dalszej, owocnej współpracy
w nadchodzącym 2017 roku
Wszystkim naszym klientom i kontrahentom życzy zespół
Marina Mielno Z widokiem na jezioro
oraz Restauracja Biała Dama

Przyjedziesz gościem, wyjedziesz przyjacielem

pysznie, świeżo, podane z klasą... tylko w Białej Damie przez cały rok
Znajdź nas na

Marina Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 26a, tel. (+48) 666 700 254, kierownik@marina-mielno.pl, www.marina-mielno.pl
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II FORUM MADE IN KOSZALIN
Najważniejszym zadaniem inicjatywy MADE IN KOSZALIN jest – według jej pomysłodawców - promowanie
patriotyzmu lokalnego, docenianie firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.

W

drodze otwartych nominacji w październiku br. mieszkańcy Koszalina
zgłaszali kandydatów do nagród
nazwanych Laurami MADE IN KOSZALIN 2016. Wpłynęło ich aż 155
w trzech kategoriach: biznes, kultura
i design oraz styl życia i inspiracje.
Decyzją Kapituły Forum MADE IN
KOSZALIN wybrano finalistów oraz laureatów.
W najliczniej „obsadzonej” kategorii BIZNES zostały wyodrębnione podkategorie. Spośród zgłoszonych firm o dorobku pięcioletnim i dłuższym Laur otrzymał KOSPEL SA, a wyróżnienie – PB
KUNCER sp. z o.o. oraz MPS International sp. z o.o. W podkategorii „Produkty znane w kraju i na świecie” najwyżej ocenione zostało MPS International sp. z o.o., a wyróżnienie przypadło firmie
MIKROFONIKA. Pozostałe podkategorie: „Innowacja w biznesie”
– Laur dla Waterhouse, a wyróżnienie dla Infomedic.pl; podkategoria „IT”: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (Laur)
i GLOBALLOGIC (wyróżnienie).
Kategoria KULTURA I DESIGN to Laury MADE IN KOSZALIN dla
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, Familijnego Parku
Sztuki (Filharmonia Koszalińska) oraz 7. Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”(Bałtycki Teatr Dramatyczny). Wyróżnienia:
spektakl „Wesele Jamneńskie” (Fundacja Pokoloruj Świat), „Koncepcja i realizacja obchodów 750-lecia Koszalina” (Archiwum Państwowe w Koszalinie).
W kategorii STYL ŻYCIA I INSPIRACJE laur odebrał złoty medalista igrzysk paraolimpijskich Maciej Sochal, nagrodzono nim
również cykl spotkań Morze Architektury (SARP Koszalin) oraz
serwis internetowy HappyKoszalin.pl. Wyróżnienia: „Mieszkania

chronione dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi” (Fundacja
„Zdążyć z Miłością”) oraz Targi Sztuki i Dizajnu.
Organizatorem Forum jest Centrum Biznesu Fundacji CIP. Partnerami wydarzenia - Park Technologiczny S.A., Koszalińska Izba
Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie oraz Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Nasz magazyn patronował mu po raz drugi.
LAURY MADE IN KOSZALIN 2016 zostały zaprojektowane
i stworzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie
działający przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i dzięki zaangażowaniu kierownika
placówki pani Ewy Cyngiel oraz pracowników: Agaty Guzek oraz
Tomasza Pławczyka. Materiały promocyjne związane z Forum (plakaty, zaproszenia itp.) zaprojektowała pani Justyna Matysiak z Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
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JERZY BUZEK GOŚCIEM KOSZALIŃSKIEGO
KLUBU „RZECZPOSPOLITEJ”
Autor: Piotr Pawłowski / Foto: Danuta Zawadzka

Prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego (jego przewodniczący w latach 2009-2012 i premier
rządu RP w latach 1997-2001) w Sali Szmaragdowej hotelu Gromada Arka spotkał się 18 listopada br. między
innymi z samorządowcami, przedsiębiorcami, dziennikarzami, ludźmi nauki, kultury, a wcześniej z Piotrem
Jedlińskim, prezydentem Koszalina.

P

opołudniową rozmowę z prof. Jerzym Buzkiem poprowadził Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i gospodarz
spotkania. Temat dyskusji brzmiał: „Toniemy,
czy rośniemy? Polska w Europie i świecie
z perspektywy Parlamentu Europejskiego”.
Przedmiotem rozmowy były aktualne wyzwania, z którymi musi zmierzyć się Europa, w tym
kryzys migracyjny, kryzys strefy euro, decyzja Wielkiej Brytanii
o opuszczeniu Unii Europejskiej, groźba zaburzeń w sojuszu transatlantyckim. Pojawił się również temat roli Polski w dzisiejszej Unii
Europejskiej.
Gość zwrócił uwagę, że „w dobie wszechobecnych zmian
i niepewności wzrasta poczucie zagrożenia”. Europejczycy „ulegają tendencjom izolacjonistycznym, a nacjonalizmy wygrywają
z otwartością na innych”.
Gość KKRz mówił między innymi o problemach Pomorza Środkowego z wykluczeniem komunikacyjnym i budową dróg niezbędnych dla równomiernego rozwoju tej części kraju i Europy,
czyli S6 i S11. – Nie można zaniedbywać jakiegokolwiek obszaru
państwa – zaznaczył. – To niedopuszczalne. Unia Europejska niezwykle mocno zwraca na to uwagę. Znam problem komunikacyjny Koszalina i innych miast Pomorza Środkowego. Na wschodzie
jest z tym już znacznie lepiej.
Co w tym kontekście mogą zrobić sami mieszkańcy? – Mam nadzieję, że nie czują się w ogóle wykluczeni – stwierdził profesor
Buzek. – Samorządowcy, radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje, środowiska, grupy – wszyscy powinni
lobbować na rzecz kontynuacji i zakończenia budowy tych dróg
ekspresowych. Trzeba też nakłaniać parlamentarzystów koszalińskich, żeby bardziej stanowczo wyrażali zdanie swoich wyborców.

Były premier wspominał swoje związki prywatne z regionem
koszalińskim, w którym przez lata wypoczywał. – Przyjeżdżałem do
was na wakacje – mówił z uśmiechem. – Prawie nigdy nie wyjeżdżałem za granicę, zresztą tak, jak teraz, bo na co dzień pracuję
w Brukseli; tęsknię za Polską. Znam ten teren, ze Śląska jechaliśmy
na Piłę, dalej na Szczecinek. Drawą na Pojezierzu Drawskim spływałem wiele razy, to jedna z najpiękniejszych polskich rzek.
Prof. Jerzy Buzek skomplementował walory turystyczne regionu: – Z powodzeniem możecie konkurować z Europą. Każda
miejscowość na szlaku od Kołobrzegu po Darłowo zasługuje na
uwagę, w każdej z nich wypoczywa się świetnie. Wiele razy byłem
na przykład w Sianożętach pod Kołobrzegiem. Pamiętam jeszcze,
jak budziły nas samoloty startujące na sąsiadującym z letniskiem
lotnisku w Bagiczu.
Po części spotkania prowadzonej przez red. Bogusława Chrabotę, do słów byłego premiera odnieśli się pozostali uczestnicy
spotkania, którzy w dyskusji wymieniali się poglądami i prezentowali własne stanowiska. – Idea Koszalińskiego Klubu „Rzeczpospolitej” jest fantastyczna – chwalił prof. Jerzy Buzek. – To rzadkość,
żeby ludzie z różnych środowisk, jak przypuszczam o odmiennych
światopoglądach, w tak wysokiej kulturze dyskusji rozmawiali
o polityce i sprawach ważnych dla Polski. Czyli jednak można –
podsumował. – Jestem pod dużym wrażeniem tego spotkania.
Wizyta byłego premiera w Koszalinie, z racji jego rozlicznych
obowiązków, była krótka, trwała zaledwie cztery godziny.
Koszaliński Klub „Rzeczpospolitej” w hotelu Gromada Arka istnieje
od 12 lat. Jego gośćmi byli między innymi: Donald Tusk, Radosław
Sikorski, Lech Kaczyński, Jan Maria Rokita, Janusz Lewandowski,
Marek Biernacki, Leszek Miller, Jarosław Gowin, ks. biskup Kazimierz Nycz.
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DOBRA SZTUKA, DOBRY DESIGN, DOBRY KLIMAT
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Podobno drugie dzieło – książka, płyta, film – to sprawdzian talentu twórcy. Tę samą zasadę da się stosować
wobec wszelkich inicjatyw, zwłaszcza tych, które zaliczają wystrzałowy debiut, tak jak pierwsza edycja
Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu uznana za jedno z najważniejszych wydarzeń 2015 roku. Odkrycie,
zaskoczenie, hit. Druga w niczym jej nie ustępowała. Pod hasłem „Dobry prezent to sztuka” wciąż jest
przedsięwzięciem dowodzącym potencjału koszalińskich designerów.

N

ie zmieniło się miejsce, koncepcja i organizatorzy. Targi gościł City Box, gdzie swoje
produkcje mogli zaprezentować i sprzedać
koszalińscy artyści i projektanci, a całość spinała Galeria Scena pod auspicjami Centrum
Kultury 105. Do teamu Ryszarda Ziarkiewicza
i Katarzyny Koperkiewicz dołączył oficjalnie
Łukasz Waberski z Dobrego Sztosu, pracowni odpowiedzialnej za oprawę wizualną targów. Jak twierdzą, drugą edycję było im łatwiej zorganizować nie tylko ze względu na
dłuższy „rozbieg”, ale i ubiegłoroczne doświadczenia pozwalające
wyeliminować błędy, a dodać nowe elementy – np. warsztaty, wykłady, prelekcje i spotkania autorskie uzupełniające całodzienny
program. Do tego muzyka na żywo, dobra kawa i wieczorne afterparty w JazzBurgerCafe.
Targi trwały dwa a nie trzy dni (9-10 grudnia br.), za to na dwóch
poziomach – parterze i piętrze budynku, który aż prosi się o intensywniejsze wykorzystanie kulturalne. Powiększona przestrzeń
umożliwiła prezentację większej liczby wystawców. Pojawiło się
ich 34. Połowa to osoby, które brały udział w imprezie w ubiegłym roku. Poza studenckimi pojawiło się więcej stoisk profesjonalistów. – Zgłoszeń było dużo – mówi Katarzyna Koperkiewicz.
– W zasadzie wszystkie były dobre i nie musieliśmy specjalnie
nad nimi dyskutować. Łukasz Waberski dodaje: – Odrzuciliśmy
projekty, które mimo dobrej jakości nie wpisywały się w estetykę
targów. Najmłodszy twórca miał 16 lat. Nie mogliśmy go zaprosić do udziału, ale powstał pomysł, by w przyszłym roku stworzyć
osobne miejsce prezentacji dla bardzo młodych osób.

Pocztówki, notatniki, portfele, pościele, włóczkowe akcesoria do
dekoracji wnętrz, pluszaki dla maluchów. Trochę klasyki, trochę
awangardy. Dużo oryginalności, przesympatyczni wystawcy, długo i chętnie opowiadający o swoich wyrobach. Wspólny mianownik – jakość i nowoczesność, która cieszy oko. Nagrodę za najlepsze stoisko odebrał Cukin (grafika), za najlepszy produkt – Lasy
i Góry (architektura i wzornictwo).
Dla kupujących targi to świetna okazja do kupienia niebanalnych prezentów, dla twórców doskonała forma promocji, bo
część zakupów z targowej sali przenosi się na ich strony internetowe. – Niektóre osoby, które debiutowały podczas pierwszej edycji
targów, w ciągu roku uczestniczyły w kilku innych tego typu przedsięwzięciach – cieszy się Katarzyna Koperkiewicz. – Super, że się
ośmielili, zmotywowali, odważyli wyjść ze swoją sztuką do ludzi.
Myślę, że to nasz sukces.
Trzecia edycja jest pewna, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Organizatorzy chcą, by impreza rozwijała się nie tylko pod względem liczby wystawców, ale jako inicjatywa poświęcona sztuce
i designowi o wymiarze ogólnopolskim. – Marzy nam się sponsor, dzięki któremu moglibyśmy zwiększyć skromny teraz budżet,
zainwestować w reklamę, zaprosić ciekawych gości czy zorganizować wydarzenia na zewnątrz City Boxu – wymienia Katarzyna
Koperkewicz.

Co decydowało o przyjęciu zgłoszenia? – Próbujemy zachować równowagę – podkreśla Katarzyna Koperkiewicz. – Chcemy
trochę mebli, ceramiki, ubioru, biżuterii. Bardzo ważne było, jak
produkty zostaną wyeksponowane, jak przygotowane zostanie
stoisko. City Box nie ma charakteru stricte wystawienniczego, więc
trzeba kombinować, jak wszystko ustawić, by było estetycznie, ale
i wygodnie dla kupujących.
Rozrzut oferty duży. Od grafik, obrazów i ilustracji, przez zabawki i biżuterię, po ręcznie robione mydła i ozdobne pierniki.

Organizatorzy targów (od lewej): Ryszard Ziarkiewicz,
Katarzyna Koperkiewicz, Łukasz Waberski

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą
Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei,
a pomyślność niech Państwa nie opuszcza
żadnego dnia Nowego Roku.
W imieniu własnym i współpracowników serdeczne życia składają
właściciele firmy Intermetal wraz załogą.

Inter-Metal s.c.
Bonin 44 C
76-009 Bonin
tel./fax: +48 94 342 19 03
www.inter-metal.pl
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4MOBILE – EKSKLUZYWNE INSPIRACJE
NIE TYLKO DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Marka 4Mobile ma w sobie innowacyjność Apple i rozmach działania Samsunga. Właśnie otworzyła w samym
sercu Koszalina salon sprzedaży. Jasne, dynamiczne i nowoczesne wnętrze powoduje, iż klient może poczuć
się w nim tak, jakby znalazł się w prestiżowym salonie iSpot. W ten sposób 4Mobile tworzy własną wizję jakości
sprzedaży smartfonów i akcesoriów.

S

alon ulokowany na rogu ulic Zwycięstwa i 1 Maja
(na wprost ratusza). Działa od 22 listopada br.
Na otwarcie działalności był szampan i słodkości, muzykę nakręcał świetny DJ Bernard Drago.
Wśród gości znaleźli się m.in. koszykarze AZS Koszalin (Kenneth Manigault, Artur Pabianek i Remon Nelson), którzy skomplementowali salon
4Mobile jako miejsce na światowym poziomie.

Już w dniu debiutu Salon sprzedał kilka najnowszych smartfonów spod znaków Apple i Samsung. To pokazuje, że jego oferta
trafia w potrzeby grupy klientów, dla których nie niska cena jest
głównym motywatorem do zakupu. Poszukują oni wyselekcjonowanych produktów znanych marek i gotowi są za nie odpowiednio zapłacić.
Jakość produktów jest jednym z kluczowych wymiarów misji
biznesowej 4Mobile. Na półkach Salonu można zobaczyć renomowane marki telefonów takie jak: Apple, Samsung, HTC, Huawei, LG, Sony i Microsoft. Typowe sklepy z akcesoriami oferują
sprzedaż telefonów, mając ograniczony wybór modeli. 4Mobile
stawia sobie ambitny cel - chce proponować klientowi po kilka
modeli danej marki. Dla przykładu: samych iPhonów przy otwar-

ciu było 16 modeli - różniących się kolorami, wielkością i pojemnością pamięci. Salon daje bowiem klientowi możliwość wyboru,
jaką pamięć telefonu sobie życzy oraz w jakim kolorze chce mieć
swój wyselekcjonowany smartfon.
Warto pamiętać, iż wszechstronny wybór smartfonów w jednym miejscu jest sporą inwestycją dla samego Salonu. 4Mobile
podjął to ryzyko i zainwestował, aby tak szeroki asortyment posiadać. - Chodzi nam o zadowolenie klienta, a w tych czasach klient
wymaga od nas szerokiego asortymentu oraz profesjonalnego,
znającego temat sprzedawcy, zdolnego mu kompetentnie doradzać. To wszystko znajdą Państwo w 4Mobile – mówi Paweł Stańczuk, menedżer marketingu.
Menedżer dodaje, że 4Mobile doskonale zdaje sobie sprawę
z zasad panujących na rynku i uświadamia sobie fakt, że szeroki
asortyment nowoczesnych aparatów telefonicznych to nie wszystko. W swojej rozbudowanej ofercie ma prawie nieskończony
wybór akcesoriów telefonicznych. Można spróbować sobie wyobrazić, iż w jednym punkcie w Koszalinie możemy znaleźć akcesoria spod znaku BMW, Ferrari, Mercedes, Corvette, Puro, Stilgutt,
Gear4, Movear, UAG, Thule, Moshi, Viva Madrid, Jabra, Spigen,
Icarer, Dbramante1928 , Swarovski, CAT, Ringke, Guess, Karl
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Lagenferd, Hugo Boss, Knomoo, Otterbox, Lifeproof, Kingston,
Twelve South, Stilgut, Belkin, Iluv, Leef i wiele wiele innych.
- Tak szerokiego i nietuzinkowego wyboru różnorodnych marek
w jednym miejscu nie znajdą Państwo na pewno nigdzie w Polsce,
a i za granicą będzie to wyzwaniem – zapewnia Paweł Stańczuk.
Właściciele 4Mobile wprowadzili do oferty polską, jeszcze niszową, ale bardzo ekskluzywną markę - Strefę SMARTWOOD. Są
to produkty wykonane z prawdziwego drewna - nie tylko etui, lecz
także podstawki z drewna do telefonów, drewniane zegarki na
rękę, drewniane mapy, grzebienie, notesy i inne niepowtarzalne
gadżety.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, może więc jest to dobry
pomysł na niebanalny prezent dla kogoś bliskiego?
Koszaliński Salon 4Mobile jest częścią większej sieci sklepów
działającej w największych miastach Polski (Poznań, Warszawa,
Gdańsk). Marka staje się również znana w Europie, bo sprzedaje
swoje produkty w Internecie za pośrednictwem Amazona.
Zanim właściciele 4Mobile zdecydowali się na otwarcie koszalińskiego Salonu, prowadzili rozmowy z przedstawicielami Apple
na temat otwarcia w Koszalinie salonu autoryzowanego. Ostatecznie przedstawiciele Apple nie zgodzili się na sklep w Koszalinie,
uznając iż miasto jest zbyt małe, a więc nie gwarantuje oczekiwanych obrotów handlowych. Nie zniechęciło to jednak właścicieli
4Mobile, którzy korzystając ze swego doświadczenia i wieloletnich kontaktów w branży postanowili stworzyć ekskluzywny salon
na własną rękę.
Aby przekonać się jak duży wachlarz markowych produktów
oferuje 4Mobile, warto samemu odwiedzić jego najnowszą placówkę w rodzimym mieście: Koszalin ul. Zwycięstwa 80 (vis a vis
ratusza).
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TEDX PO KOSZALIŃSKU
Foto: Edyta Kieliańska i Marta Figarska

Po raz pierwszy w Koszalinie siłami grupy zapaleńców została zorganizowana konferencja TEDx. Trudno
w jednym zdaniu wyjaśnić czym jest i TED i TEDx. Ale można powiedzieć, że to bezpłatne konferencje, podczas
których mówcy – przedstawiciele rozmaitych zawodów – mówią w inspirujący sposób do zgromadzonej
publiczności o swoich doświadczeniach i ważnych sprawach.

T

ED to skrót od Technology, Entertainment, Design czyli technologia, rozrywka i design (polskie „wzornictwo” nie do końca oddaje ducha
tego słowa). TED jest organizacją non profit
zajmującą się ideami wartymi propagowania.
Powstała 25 lat temu w Kalifornii. Początkowo
ze względu na bliskość Doliny Krzemowej
konferencje skupione były na technologii, teraz dotyczą też nauki, kultury i każdej w zasadzie dziedziny życia
człowieka.
Schemat jest prosty. Każdy prelegent dostaje 18 minut na
opowiedzenie inspirującej historii. Wśród uczestników było i jest
wiele wybitnych osobistości, polityków, pisarzy, aktorów, naukowców, laureatów Nagrody Nobla, ale też wielu, moglibyśmy ocenić
powierzchownie „przeciętnych” ludzi, którzy chcą podzielić się inspirującymi rzeczami, które robią czy doświadczeniem, które było
ich udziałem.
Prócz amerykańskich konferencji odbywają się na całym świecie
tak zwane TEDx czyli lokalne konferencje organizowane na licencji TED przez lokalną społeczność, na których występują osoby
związane z lokalnym środowiskiem. Tak było również w Koszalinie,
gdzie można było posłuchać siedmiu prezentacji (autor ósmej, na
co dzień mieszkający w Nigerii Marek Zmysłowski, utknął na lotnisku w Azji i nie zdążył na czas dolecieć). Kim byli mówcy podczas
TEDx Koszalin można sprawdzić na www.tedxkoszalin.pl. Nie każdy z nich się tu urodził i nie każdy mieszka obecnie, ale dla każdego Koszalin jest ważnym miejscem na Ziemi.
Konferencja była bardzo udanym wydarzeniem. Niemal ta
sama ekipa organizuje co miesiąc Spark Campy, czyli spotkania
ludzi branży IT; stały się one miejscem wymiany doświadczeń
młodych specjalistów, ale również swoistą „giełdą pracy” dla elektroników i informatyków.
Kolejny TEDx w Koszalinie za rok. Taka jest zasada: jedna konferencja rocznie w określonym miejscu. Już teraz można powiedzieć, że będzie do wydarzenie wyczekiwane – nie tylko przez
młodych ludzi poszukujących inspiracji i motywacji do rozwoju.

Bose SoundTouch
odkryj na nowo muzykę,
którą kochasz.
Technologie ewoluują aby zaspokoić
wciąż zmieniające się gusta i potrzeby
konsumentów. Doskonałym przykładem
tego
postępu
jest
technologia
SoundTouch marki Bose. Ponieważ coraz
więcej konsumentów decydowało się na
słuchanie muzyki przesyłanej strumieniowo a także z urządzeń mobilnych,
poprzez łącze Bluetooth lub sieć WiFi,
firma Bose postanowiła stworzyć linię
specjalnych systemów bezprzewodowych Bose SoundTouch. Powstawaniu
nowych urządzeń przyświecał jeden cel
– zapewnić możliwie najlepsze wrażenia
odsłuchowe, zachowując przy tym kluczowe cechy, które zdecydowały o popularności takiej formy doświadczania
muzyki. Od tej pory nazwa SoundTouch
stała się synonimem takich słów jak wysoka jakość dźwięku, bezprzewodowa
transmisja, prostota obsługi, funkcjonalność, mobilność czy ergonomia.

Aplikacja SoundTouch
Systemy
SoundTouch
umożliwiają
słuchanie ulubionej muzyki w całkiem
nowy sposób, wychodząc naprzeciw
potrzebom i przyzwyczajeniom konsumentów, firma Bose zaproponowała bowiem rozwiązanie, które z równą

łatwością może łączyć się bezpośrednio
z komputerem, internetowymi rozgłośniami czy też usługami streamingowymi
w sieci, takimi jak Spotify, Deezer lub
iTunes. Przesyłanie utworów bezprzewodowo poprzez Bluetooth daje użytkownikowi niezwykłą elastyczność zarówno
w kwestii doboru źródła jak i wygody
odsłuchu.
Technologia SoundTouch
daje
bowiem
możliwość
spięcia
głośników Bose w łatwą w zarządzaniu, bezprzewodową sieć nagłośnienia
w całym domu. Wystarczy pobrać na
tablet lub smartfon darmową aplikację
SoundTouch,
otwierającą
przed
użytkownikiem
także
możliwość
przygotowania
spersnalizowanych
presetów
na
każdym
z
podłączonych
urządzeń
lub
przypięcie
ulubionych
playlist,
ukochanych
artystów lub stacji radiowych do jednej
z sześciu pozycji. Z SoundTouch nie
trzeba już tracić czasu na szukanie
muzyki. Wystarczy kliknąć i słuchać.
Szerokie spektrum możliwości sprawia,
że głośniki SoundTouch dostosowują się
do użytkownika. Korzystając z systemu
można
wypełnić
muzyką
jedno
pomieszczenie lub cały dom. Zaletą
SoundTouch
jest
także
fakt,
że
system zaprojektowany został aby
rosnąć wraz z pojawiającymi się potrzebami użytkownika. Do jednego urządzenia w każdej chwili można bowiem
dodać kolejne i z łatwością wpiąć je
do bezprzewodowej sieci. Dzięki temu
muzyka będzie podążać za użytkownikiem dokądkolwiek w domu
się
uda.
Możliwe
jest
również

Godziny otwarcia: pon - sob: 9:00 - 21:00; nie: 10:00 - 20:00

zdalne włączenie różnych utwrów na
poszczególnych głośnikach.
Choć technologia SoundTouch jest
dostępna w szerokiej gamie produktów
Bose, to
najlepiej jej ducha oddaje
rodzina rewelacyjnych, bezprzewodowych
głośników
SoundTouch
10,
SoundTouch20 oraz SoundTouch 30,
zaprojektowanych tak, aby mimo niewielkich rozmiarów wypełnić całe pomieszczenie dźwiękiem najlepszej jakości.

Produkty z gamy SoundTouch
dostępne są w Media Markt Koszalin.
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WYDŁUŻONY ŻYWOT KOSZALIŃSKICH
OPOWIEŚCI KRZYSZTOFA URBANOWICZA
Krzysztof Urbanowicz to postać charakterystyczna i rozpoznawalna. Plastyk - portrecista, pasjonat historii
Koszalina, uczestnik wielu publicznych debat. Od pewnego czasu publikował swoje małe odkrycia dotyczące dziejów miasta w Internecie, a później na łamach tygodnika „Nasze Miasto”. Z tych opowiastek
powstała książka zatytułowana „Koszalin. Historie mało znane”.

J

ej autor pisze we wstępie: „Mimo że mieszkam w Koszalinie niemal od urodzenia, przez kilkadziesiąt lat
miasto było dla mnie pozbawione przeszłości. Może
dlatego, że w latach 60. i 70. XX wieku, tak jak tysiące koszalinian mieszkałem w nowo wybudowanym
bloku na nowym wówczas osiedlu Północ, chodziłem do nowo wybudowanego przedszkola i nowo
wybudowanej szkoły „tysiąclatki”. Okoliczne ulice nosiły niekojarzące się z przeszłością nazwy Pionierów, Projektantów
i Budowniczych. Oficjalna historia miasta zaczynała się 4 marca
1945 roku, a niemieckość miasta była tematem tabu. Coś zaczęło
się zmieniać dopiero po 1989 roku. Ukazały się skromne wydawnictwa z reprodukcjami starych pocztówek, na których w miejscu
znanych „od zawsze” swojskich budynków wokół rynku widać
było urokliwe kamieniczki z niemieckimi szyldami. Te widokówki
uchyliły wrota do nieznanej dotąd dla mnie przeszłości miasta.
Chciałem dowiedzieć się więcej: co sprzedawano w widocznych
na zdjęciach sklepach, skąd i dokąd jeździły koszalińskie tramwaje, a nawet jakiego były koloru.”
Prawdopodobnie w ten sam sposób patrzyli na Koszalin inni
jego współcześni mieszkańcy. Nie wszyscy jednak mieli i mają
tyle samozaparcia, żeby na własną rękę poszukiwać odpowiedzi
na pojawiające się pytania i wątpliwości. „Z pomocą przyszedł Internet. Można było tam znaleźć wiele informacji i kolejnych, nieznanych dotąd fotografii starego Koszalina, a także zawrzeć znajomości z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Internet stał się
też medium, dzięki któremu można było dzielić się informacjami
i publikować rezultaty swoich poszukiwań i odkryć” – pisze Krzysztof Urbanowicz.
Jak podkreśla, książka nie powstałaby, gdyby nie kilka osób:
„Pani redaktor Jolanta Stempowska nie tylko zauważyła moje
teksty o przeszłości Koszalina, które zamieszczałem w Internecie,
ale uznała je za na tyle wartościowe, by zaproponować mi ich cykliczne publikacje w tygodniku „Teraz Koszalin” (obecnie „Nasze
Miasto Koszalin”). Dzięki niej zmobilizowałem się do regularnego poszukiwania i opisywania mało znanych koszalińskich historii, które – mam nadzieję – są ciekawe i wzbogacają naszą wiedzę o mieście, w którym mieszkamy. Zebrane tu teksty powstały

w latach 2011-2016. Drugą osobą, bez której nie byłoby tej
książki, jest pani Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. W trakcie rozmowy, jaką miałem okazję z nią
odbyć podczas jednej z moich kwerend w zasobach archiwum,
pożaliłem się, że żywot każdego z moich pieczołowicie przygotowywanych do tygodnika artykułów trwa najwyżej tydzień. Pani
dyrektor zaoferowała mi pomoc w wydaniu wyboru dotychczas
napisanych tekstów w formie książkowej, za co jestem jej i wszystkim zaangażowanym w ten projekt pracownikom Archiwum Państwowego w Koszalinie bezgranicznie wdzięczny. Szczególne podziękowania należą się panu doktorowi Kacprowi Pencarskiemu,
który znalazł w moich tekstach mnóstwo błędów merytorycznych
i logicznych. Mam nadzieję, że udało mi się je wszystkie poprawić.
Podziękowania należą się również koszalińskim kolekcjonerom:
Bogdanowi Gołubickiemu, Robertowi Kasprowiakowi i Zbigniewowi Wojtkiewiczowi, którzy udostępnili mi ze swoich przebogatych zbiorów mnóstwo unikalnych zdjęć i pocztówek. W wielu
wypadkach właśnie one stawały się zaczynem historii, która stopniowo poznawałem i opisywałem. Dziękuję również wszystkim
tym, którzy wspierali mnie w pisaniu i dzięki którym miałem świadomość, że to co robię, ma sens.”

superSilent

.
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KONCERT DLA SERCA JULKI
Z inicjatywy małżeństwa nauczycieli Ewy i Pawła Gajdzisów 22 listopada br. w koszalińskiej Szkole Muzycznej
odbył się charytatywny koncert zatytułowany „Razem dla Julii”. Całkowity dochód w kwocie przekraczającej
9000 zł przeznaczony został na rzecz koszalińskiej nastolatki oczekującej na skomplikowaną operację serca
w Niemczech.

W

ykonawcami koncertu byli przedstawiciele rozmaitych instytucji koszalińskiej kultury, którzy w liczbie ponad 150 osób wystąpili na deskach
„Muzyka”. Najliczniej reprezentowani byli gospodarze - uczniowie
ZPSM w Koszalinie: szkolna orkiestra „Kamerton” pod dyrekcją Pauliny Skoczyk, mała orkiestra dziecięca pod dyrekcją Olgi Borowskiej, uczniowie klasy 3b w kompozycji przestrzenno-ruchowej
przygotowanej przez panie Iwonę Wyszyńską i Izabelę Jaskulską
oraz uczennice klas 1 i 2 OSM II st. wydziału rytmiki, przygotowane przez p. Iwonę Wyszyńską.
Pałac Młodzieży prezentowały: zespół wokalny
„Małe Czarno na Białym” Małgorzaty Orłowskiej, zespół gitarowy „Elgipemy” Zbigniewa Dubielli, zespół taneczny „Fantazja”
Nikolet Zissopoulou-Sobczak. Wystąpili
również: zespół akordeonowy „Tetrico Akord” z Centrum Kultury 105 pod
kierownictwem Artura Zajkowskiego,
grupa taneczna „Volare”, czyli słuchaczki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pracujące
pod kierownictwem Marleny Krawczyk,
Marlena i Sławomir Krawczykowie oraz Sylwia i Robert Jędruszczakowie ze szkoły tańca
„Astra” oraz koszalińska grupa jazzowa „Dixieland”.
Oprócz muzyki i pokazów tańca w foyer sali kocertowej
ZPSM odbył się kiermasz ciast, przygotowanych przez rodziców
uczniów koszalińskiej Szkoły Sportowej i prac plastycznych, podarowanych organizatorom przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie. Obsługę zapewnił Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Bonine.
W trakcie koncertu odbyła się aukcja obrazów i grafik koszalińskich artystów plastyków: Anny Cwojdzińskiej, Ewy MiśkiewiczŻebrowskiej, Katarzyny Raczkowskiej, Elżbiety Stankiewicz, Mileny
Szczepańskiej-Zakrzewskiej, Danuty Tworke-Wojsznis, Małgorzaty
Chyły, Katarzyny Zmudy-Trzebiatowskiej, Krzysztofa Rapsy, Grzegorza Otulakowskiego i Waldemara Jarosza. Licytowane były

również anioły, podarowane przez galerię „Trzy kurki” pp. Marii
Segętowskiej i Kamilii Łukawskiej, a także prace uczniów koszalińskiego Zespołu Szkół Plastycznych. Aukcję podarowanych przez
artystów i innych anonimowych darczyńców dzieł prowadził Wojciech Bałdys.
Julia Kopacz choruje od urodzenia. Jej rodzice o tym, że ich
dziecko urodzi się chore, dowiedzieli się w 34. tygodniu ciąży. Diagnoza to długa lista wad kardiologicznych. Pierwszy zabieg miał
miejsce, gdy Julia skończyła pierwszy miesiąc życia. Rok później
odbyła się druga operacja – zespolenie metodą Glenna. Trzecia
operacja, wykonana metodą Fontana, miała miejsce gdy
Julka miała 5 lat. Przebiegła bez powikłań, jednak
w jej trakcie nie udało się przeszczepić żył wątrobowych. Julia wymaga więc kolejnej operacji
serca i wymaga jej pilnie. Zabieg powinien
być wykonany już dawno, niestety w ośrodku, w którym dziewczynka jest leczona,
wielokrotnie z różnych przyczyn termin
był przekładany. Rodzice zdecydowali
szukać pomocy w innym miejscu. Zabieg
zgodził się wykonać prof. Edward Malec w Klinice Uniwersyteckiej w Munster.
Koszty leczenia to 35 500 euro. Operacja
powinna się odbyć jak najszybciej.
Julia słabnie z każdym dniem. W minionym
roku szkolnym ukończyła I klasę gimnazjum,
z wyróżnieniem. Niestety pod koniec roku szkolnego
z uwagi na zły stan zdrowia nie była już w stanie uczęszczać
do szkoły. Czternastolatka marzy, by zostać lekarzem weterynarii
oraz dalej rozwijać swoją pasję jaką jest śpiew. Tak wiele w życiu
chce jeszcze zrobić, tymczasem na najprostsze czynności brakuje
jej sił. Zwracamy się z prośbą o pomoc w zgromadzeniu funduszy,
dzięki którym Julia otrzyma swoją szansę i wyjedzie na operację.
Julii można pomóc dokonując wpłaty na rachunek: Fundacja
na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis, konto nr 86 1600 1101
0003 0502 1175 2150 z dopiskiem „Julia Kopacz”. Bank: BGŻ BNP
PARIBAS oddział w Lublinie, ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin. Fundacja Cor Infantis zapewnia, że nie pobiera prowizji ani żadnych
dodatkowych opłat. Całość zebranych środków przeznaczona jest
na leczenie dziecka.
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PRACOWNICY FIRMUS GROUP
EDUKUJĄ NAJMŁODSZYCH
Trzy przedszkola z Koszalina, Mścic i Mielna zaangażowały się w najnowszy projekt norweskiego dewelopera
Firmus Group. Firma rozpoczęła nietypową współpracę z lokalnymi przedszkolami, w ramach której jej
specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z najmłodszymi, przybliżając im zawód kierownika
budowy. Akcja rozpoczęła się w listopadzie br. i potrwa do stycznia 2017 r. Deweloper rozważa rozszerzenie
współpracy z kolejnymi placówkami.

C

elem inicjatywy jest przybliżenie dzieciom
biorącym udział w projekcie m.in. tajników
zawodu kierownika budowy, jednej z najpopularniejszych profesji w Polsce i na świecie.

Elżbieta Nożykowska, dyrektor Przedszkola
Samorządowego „Promyki Bałtyku” w Mścicach, mówi: - Dzieci z dwóch najstarszych
grup poznały specyfikę pracy w różnych zawodach związanych
z budownictwem. Przedszkolaki szczególnie zainteresowały się
zawodem inżyniera budowy, wiele uwagi poświęciły także maszynom budowlanym zaprezentowanym w formie zabawek.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przez doświadczonych pracowników firmy Firmus Group. Aby je wzbogacić
i zaciekawić najmłodszych odbiorców, podczas prezentacji wykorzystywane są rekwizyty takie jak: kaski ochronne, kamizelki odblaskowe, makieta domu jednorodzinnego czy miniatury maszyn

budowlanych. Podczas zajęć dzieci dowiadują się także czegoś
więcej zarówno na temat najnowszych inwestycji pojawiających
się w ich otoczeniu takich jak nowo powstające drogi w regionie,
ale też doskonale im znanych obiektów typu koszalińska Hala
Widowiskowo-Sportowa czy popularne galerie handlowe. Scenariusz prezentacji został opracowany we współpracy z pracownikami przedszkoli.
- Dzieciństwo to bardzo szczególny okres naszego życia, w którym każde wydarzenie jest źródłem nowej wiedzy. Kierownik budowy, projekt budowlany, budowa, bezpieczeństwo na budowie,
maszyny budowlane to jedne z najważniejszym zagadnień jakie
zostały omówione w ramach inicjatywy pn. „Kierownik budowy”,
które odbyły się w przedszkolach w Mścicach i Koszalinie. Zagadnienia związane z budową wzbudziły wśród dzieci duże zainteresowanie, a także ich pełne zaangażowanie podczas prowadzonej
prelekcji – relacjonuje mówi Agnieszka Fedoruk, project manager
w Firmus Group, która prowadziła zajęcia.

życzy OPTIMUM Biuro Rachunkowo-Finansowe
www.optimum-koszalin.pl
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BIAŁOGARD – KONCERT Z PODARUNKIEM
PIERWSZEJ DAMY I POD PATRONATEM „PRESTIŻU”
W poświąteczną środę (28 grudnia br.) o godz. 19:00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie
odbędzie się szczególny, bo charytatywny koncert. Wezmą w nim udział: Białogardzki Chór Kameralny
Bel Canto działający w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, Białogardzka Orkiestra
Kameralna, finalistka programu Must Be The Music Jola Tubielewicz oraz muzyk Maciej Radek z zespołem.

B

iałogardzki Chór Kameralny Bel Canto działa od pięciu lat. Wraz z Centrum Kultury
i Spotkań Europejskich w Białogardzie jest
organizatorem corocznych koncertów bożonarodzeniowych. Od 2014r. koncerty mają
charakter charytatywny. Podczas pierwszego
zebrano blisko 5400 zł, za które dla oddziału
dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie został zakupiony inhalator ultradźwiękowy z kompletnym
wyposażeniem i ustnikami, niezbędny przy leczeniu oskrzeli i płuc.
Przed rokiem podczas koncertu udało się zebrać blisko 9.000 zł
na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny dla Przemka Świątka – białogardzianina chorego na ostrą białaczkę.
W tym roku celem zbiórki również jest leczenie młodego białogardzianina - Jakuba Dziwiora. Chłopiec ten urodził się z zespołem wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia
kręgowego (zespół Arnolda-Chiariego typu II popularnie nazywanym rozszczepem kręgosłupa). Po urodzeniu przez 3,5 miesiąca w stanie bardzo ciężkim walczył o życie na OIOM-ie w Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przeszedł kilka operacji mózgu, rdzenia kręgowego i strun głosowych, porażonych na skutek wodogłowia.
W grudniu 2012 roku po dziesięciu latach usunięto mu rurkę
tracheotomijną, która dotychczas umożliwiała mu oddychanie.

Dzięki wieloletniej rehabilitacji Jakub mówi i obecnie porusza się
na wózku inwalidzkim. Wcześniej zaś przez kilka lat chodził przy
balkoniku.
W 2015 i 2016 roku przeszedł ponownie kilka operacji chirurgicznych i neurochirurgicznych w Polsce, które nie przyniosły
spodziewanych efektów, znacznie osłabiły jego umiejętność samodzielnego poruszania się. Mimo rehabilitacji znacznie pogłębiła się skolioza, która w tej chwili zagraża jego życiu (uciśnięte
i przemieszczone są organy wewnętrzne, pomniejszona pojemność i wydolność płuc). Konieczna jest operacja w klinice w Paryżu, na którą kierują Jakuba lekarze, przywracając mu również
nadzieję na samodzielne stanie i poruszanie się. Obecnie trwa rehabilitacja chłopca w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży „STOCER” w Warszawie, która przygotowuje go do
operacji za granicą.
Podczas aukcji odbędzie się licytacja darów - przedmiotów
i usług – pochodzących od firm z Białogardu, Koszalina, Słupska
i okolic. W projekcie udział bierze także Caritas Polska oraz Pierwsza Dama. Pani Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta
RP, przekazała na okolicznościową licytację także podarunek od
siebie.
W koncercie można będzie usłyszeć przepiękne polskie, tradycyjne kolędy i zagraniczne utwory bożonarodzeniowe. Wstęp na
koncert jest bezpłatny.

25

26

WYDARZENIA

PIERWSZY I OSTATNI TAKI SYLWESTER W MIELNIE
To szczególny sylwester dla Mielna. Po raz pierwszy zorganizowany zostanie okolicznościowy koncert i zabawa
sylwestrowa na świeżym powietrzu. Po raz ostatni Mielno jako wieś pożegna odchodzący rok. Z dniem
1 stycznia 2017 r. oficjalnie stanie się miastem.

N

a deptaku przy ul. Kościuszki stanie duża
scena, na której wystąpią gwiazdy wieczoru
sylwestrowego. Posłuchać będzie można
występów zespołu MIG i SOLEO, które zagrają między godz. 23.00 a północą. Wcześniej będzie można bawić się przy dźwiękach muzyki granej przez DJ-a.

O północy nastąpi wspólne powitanie Nowego Roku i miasta
Mielno. Towarzyszyć temu będzie pokaz laserów, a burmistrz
Mielna złoży wszystkim życzenia.
Organizatorzy zadbali o rozrywkę dla ducha, ale pamiętali także
o potrzebach innego typu. Przy scenie stanie namiot, w którym
będzie można kupić coś do jedzenia i picia. Do wyboru będą
potrawy na zimno i ciepło - z przewagą tych ostatnich oraz napoje.
Mieszkańcy gminy Mielno dojadą na koncert i zabawę sylwestrową specjalnym autobusem, który odwiezie ich do domów po
zakończonej zabawie.
Rozkład jazdy autobusu: Gąski Latarnia – 20.30, Gąski Kolonia –
20.35, Sarbinowo pętla – 20.40, Chłopy rondo – 20.45, Niegoszcz
– przy głównej trasie, na żądanie – 20.50, Mielenko przy pralni –
20.55, Łazy rondo – 21.30, Unieście przystanek między ul. Morską
a Bałtycką – 21.40.
Przewidywany powrót od godz. 1.00 z parkingu przy sklepie
Biedronka

PO RAZ SIEDEMNASTY W DOBREJ SPRAWIE
Dwaj znakomici aktorzy – Przemysław Cypriański oraz Andrzej Krucz - poprowadzą coroczny dobroczynny bal
w Mielnie. Po raz XVII uczestnicy tego charytatywnego wydarzenia wesprą działalność Stowarzyszenia Forum
Samorządowe „Nasza gmina”.

M

ieleńskie bale już na stałe wpisały się
do kalendarza corocznych wydarzeń
charytatywnych. Gromadzą one nie
tylko mieszkańców Mielna, ale również
gości z ościennego Koszalina. Jak podkreśla Krystyna Żakowska-Węgielnik,
prezes stowarzyszenia „Nasza gmina”,
bal przyciąga wyjątkowymi gośćmi, atmosferą oraz atrakcyjną oprawą, o którą z olbrzymią starannością
dba partner forum - Hotel Unitral.
W tym roku prowadzącymi będą - Przemysław Cypriański,
aktor znany z serialu „M jak miłość” oraz mocno już zaprzyjaźniony ze stowarzyszeniem – Andrzej Krucz, grający m.in. w serialu „Plebania”. Panowie będą prowadzili loterię fantową oraz
aukcję charytatywną, która jest kulminacyjnym punktem balu.
W tym roku na gości czeka wiele ciekawych fantów, wśród nich
jest m.in.: obraz Krzysztofa Urbanowicza, koszulka mistrza polski w kitesurfingu Maksa Żakowskiego, a także wiele prezentów

Częstymi gośćmi mieleńskich balów
byli w latach poprzednich Katarzyna
Skrzynecka i Piotr Zelt (na zdjęciu
wspomnienie ze stycznia 2015 roku).
ufundowanych przez sponsorów oraz przyjaciół „Naszej gminy”.
Na aukcje trafią również przedmioty wykonane przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na stypendia, nagrody
dla uczniów, sportowców oraz na doraźną pomoc dla dzieci oraz
młodzieży z terenu gminy. W ciągu ostatnich lat stowarzyszenie
zebrało ponad 177 tysięcy złotych i pomogło blisko 900 osobom.
W tym roku gości bawić będzie koszaliński zespół Osada Band.
Bal odbędzie się 14 stycznia o godz. 20 w hotelu Unitral.
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PODWÓJNE ŚWIĘTO MIELEŃSKIEJ SZKOŁY
Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska

Nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymała Ewa Jabłońska, dyrektor Zespołu Szkół w Mielnie.
Prestiżowe wyróżnienie wpisało się w obchody 70-lecia placówki.

N

muję” tę działalność.

agrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ewa Jabłońska odebrała z rąk zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Została doceniona za całokształt pracy. Pani dyrektor
mówi: – Traktuję to wyróżnienie jako nagrodę dla całego zespołu. To ciężka praca
nauczycieli sprawia, że szkoła tak świetnie
funkcjonuje i odnosi sukcesy. Ja tylko „fir-

Mieleńska szkoła dzięki zaangażowaniu kadry, skutecznym
i nowoczesnym metodom nauczania, osiąga bardzo dobre wyniki dydaktyczne. Najlepszym dowodem są wyniki egzaminów
zewnętrznych. Systematycznie wzrasta średnia ocen uczniów
i współczynnik rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Wyniki
placówki są wyższe niż średnie w kraju zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
Olbrzymim atutem placówki jest jej kameralność. Na korytarzu
nikt nie jest anonimowy, uczniowie i nauczyciel znają się od najmłodszych lat, co ułatwia wykluczanie niepożądanych zachowań,
choćby agresji. - Doskonałe efekty przynoszą również programy
profilaktyczne i wychowawcze – mówi dyrektor placówki. – Realizujemy m.in. program „Bez przemocy w dorosłość”, „Bezpieczna
szkoła” czy „Używasz – nie przeżywasz”.
Projekty te umożliwiają zarówno nauczycielom , pedagogom
jak i samym uczniom pracować z profesjonalnymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami. Szkoła Podstawowa jest doceniana także za przynależność do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych.
Wszystkie działania podejmowane przez dyrekcję szkoły zostały
dostrzeżone i docenione przez MEN. Przyznanie nagrody doskonale uwieńczyło październikowe 70. urodziny placówki.
Początki Szkoły Podstawowej w Mielnie sięgają marca 1946
r., jej założycielem był Roman Cypr. Lekcje odbywały się przy
ul. Kościelnej i w tym czasie do szkoły uczęszczało zaledwie 34
uczniów. W kwietniu cała placówka została przeniesiona do
nowego obiektu, wcześniej wykorzystywanego jako magazyn
zboża Armii Czerwonej. Przez te 70 lat szkoła miała siedmiu
kierowników i dyrektorów. Od 1990 r., to stanowisko piastuje Ewa Jabłońska. W 50. rocznicę powstania szkoły, nadano
jej imię Leonida Teligi, wielkiego podróżnika. Samodzielnie
szkoła podstawowa przy ul. Lechitów funkcjonowała do 2003
r., następnie zostało tam przeniesione Gimnazjum z Unieścia,

którego patronem (trzy lata później) został Marek Kotański.
Październikowy jubileusz szkoły był momentem spotkania nauczycieli obecnie uczących z emerytami oraz z absolwentami szkoły.
Jednym z gości był Józef Roszak, kierownik Szkoły Podstawowej
w 1973 roku. To właśnie za jego sprawą budynek szkolny został
rozbudowany o kolejne skrzydło. Znalazły się w nim się cztery
sale lekcyjne, czytelnia, biblioteka i sekretariat. W tym roku również szkoła uzyskała status Zbiorczej Szkoły Gminnej.– Podczas
uroczystej gali zaszczyciło nas swoją obecnością wielu gości oraz
absolwentów szkoły – opowiada Ewa Jabłońska. – Pojawienie się
pana kierownika i dawnych belfrów wywołało wiele wspomnień
i wzruszeń. Tym bardziej, że imprezę prowadzili absolwenci Zespołu Szkół - Anna Ledochowicz i Filip Adamów.
Pani dyrektor mówi: - Utrzymujemy kontakt z absolwentami, śledzimy ich dokonania zawodowe. Wielokrotnie przychodzą listy od
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z gratulacjami dotyczącymi
ich były wychowanków. Nie ma nic ważniejszego i wzruszającego
jak dokonania byłych uczniów – prawników, lekarzy dziennikarzy,
ale również „zwykłych” ludzi, którzy w życiu prywatnym i zawodowym kierują się zasadami wyniesionymi właśnie ze szkoły.
Wśród absolwentów ZS są m.in. Jakub Roszkowski – dziennikarz „Głosu Koszalińskiego”, Izabela Bujniewicz – aktorka Teatru
Muzycznego Roma w Warszawie, obecna wójt Olga Roszak-Pezała oraz jej poprzednik Zbigniew Choiński. Do tej pory szkołę ukończyło 4000 uczniów, niektórzy z nich powrócili do ZS jako nauczyciele. Obecnie placówka ma 280 podopiecznych. – Mijające lata
były różne – mówi pani dyrektor. – Jednak profesjonalna kadra,
baza o wysokich standardach, niekonwencjonalne metody nauczania powodują, że nasza szkoła ma swoją tożsamość i renomę.
Oprócz standardowej edukacji placówka ma do zaoferowania swoim uczniom wiele dodatkowych zajęć jak koło teatralne,
dziennikarskie, żeglarskie, prowadzone są również zajęcia językowe (program Youngster Plus – dotyczący języka angielskiego oraz
Euroklasa – niemieckiego). Ważnym obszarem pracy placówki
jest sport. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowano program „Mały mistrz” i „MultiSport”. Wiodącymi dyscyplinami są piłka ręczna wśród dziewcząt oraz piłka nożna wśród
chłopców. Jak podkreśla pani dyrektor, szkoła uczy samodzielności, dlatego na każdym kroku wspiera podejmowane przez młodzież inicjatywy. Uczniowie mieleńskiej placówki prężnie działają
wolontaryjnie, tworzą Młodzieżową Radę Gminy, a także organizują wiele akcji dla społeczności lokalnej.
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KOSZALINIANIE NA PLENERZE
W KOREI POŁUDNIOWEJ
Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska

Krzysztof Rećko-Rapsa, Zygmunt Wujek, Romuald Wiśniewski i Zbigniew Murzyn – to koszalińscy artyści, którzy
za sprawą propagatora polskiej sztuki dr Krzysztofa Majki, ambasadora RP w Seulu, wzięli udział w prestiżowym
cyklicznym plenerze plastycznym w Korei Południowej.

Po prawej ambasador Krzysztof Majka z małżonką Zofią

W

orld Cultural Art. Symposium w Korei to wydarzenie artystyczne organizowane przez Mosan Art Museum,
mieszczące się w malowniczym
Gaehwa Arts Park niedaleko miasta
Boryeong. Co roku kilkunastu artystów reprezentujących wszystkie
kraje świata i różne dziedziny sztuk
plastycznych spotyka się tam na plenerach. Przez miesiąc malują,
rzeźbią, fotografują. Całość wieńczy wspólna wystawa.
Uczestników plenerów co roku rekomendują instytucje kultury
i sztuki za pośrednictwem rodzimych ambasad. Dzięki temu, że
ambasadą RP w Korei Południowej od lat kieruje „człowiek z Koszalina”, były senator a wcześniej wykładowca Politechniki Koszalińskiej, dr Krzysztof Majka, polską rekomendację uzyskiwali kilkukrotnie artyści koszalińscy.
Gośćmi koreańskich plenerów byli w poprzednich latach m.in.
rzeźbiarze - Romuald Wiśniewski, Zygmunt Wujek oraz malarz
Krzysztof Rapsa. Dwukrotnie taką szansę miał również Zbigniew
Murzyn. Jego ostatni pobyt w Korei miał miejsce na przełomie
września i października bieżącego roku. Tegoroczne 14. World
Cultural Art. Symposium odbyło sie pod tytułem „Człowiek i matka natura”. Zbigniew Murzyn komentuje: - Byłem i jestem zachwycony Koreą i jej mieszkańcami. Bije od nich niezwykła uprzejmość
i życzliwość.
Jak relacjonuje koszaliński malarz, organizatorzy sympozjum
stają na głowie, aby zapewnić wszystkim uczestnikom doskonałe
warunki do pracy, wygody i atrakcje. – Nie ma czasu na nudę –
mówi pan Zbigniew. – Organizowano nam wiele ciekawych spotkań oraz imprez, pod czas których mieliśmy możliwość obcowania z kulturą oraz tradycjami mieszkańców Korei.
W ramach sympozjum artyści mieli okazję zobaczyć wiele galerii i muzeów. Zbigniew Murzyn nie ukrywa, że jego uczestnictwo

Zbigniew Murzyn i dr Krzysztof Majka

w plenerach nie byłoby możliwe bez zaangażowaniu ambasadora
Krzysztofa Majki i jego małżonki – pani Zofii. -To bardzo mili i ciepli
ludzie – wspomina pan Zbigniew. – Chętnie służą pomocą, nie żałują dobrego słowa i co najważniejsze wykorzystują każdym moment, aby podkreślić swoje pochodzenie i propagować polskich
artystów. Miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu w rezydencji
ambasadora, gdzie poznałem kilkunastu ambasadorów krajów
europejskich. Było to niesamowite przeżycie i możliwość nawiązania nowych, interesujących znajomości.
– To nie jedyny miły akcent, jaki spotkał mnie w Korei – opowiada Zbigniew Murzyn. – Podczas wernisażu wieńczącego sympozjum przedstawicielka koreańskiej agencji artystycznej World
Masters Committee zaproponowała mi dołączenie do tej elitarnej
grupy.
Jak podkreślają koszalińscy uczestnicy plenerów World Cultural Art. Symposium, wśród Koreańczyków widoczna jest duża
świadomość polskiej sztuki i ich fascynacja naszą kulturą. Ogromna w tym zasługa ambasadora Krzysztofa Majki.

CERAMICZNE OBRAZY
Wystawa prac Beaty Marii Orlikowskiej zatytułowana
„Zapach zapamiętany” przygotowana na 25-lecie jej
twórczościa została po raz pierwszy pokazana
w listopadzie ubiegłego roku w prestiżowej
warszawskiej galerii sztuki NEY Gallery & Print,
a obecnie można oglądać ją w Muzeum w Koszalinie.

B

CANAL+ i HBO
DO
MIESIĘCY
W PREZENCIE

6

eata Maria Orlikowska jest autorką dziesiątków obrazów wielko- i małoformatowych,
wykonanych w porcelanie. Jako jedna z niewielu na polskim rynku sztuki stosuje unikatowe techniki tlenkowe, pamiętające czasy
dynastii chińskich Ming i Tang. Porcelanowe
obrazy są tylko częścią jej dorobku, ale – chyba najważniejszą. Oprócz delikatnej kreski,
wyróżnia je bogactwo tematyczne: od wizerunków architektonicznych (staropolskie dworki, przedwojenne kamieniczki, fragmenty
ulic) nadmorskich pejzaży, po portrety, akty i abstrakcje.

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA

REKLAMA

Salon NC+ Koszalin ul. Domina 11/4 tel 94 341 33 87
Salon NC+ Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 51A tel. 94 351 87 07
NC+ Darłowo ul. Powstańców Warszawskich 56/1 tel. 94 314 40 40
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GALERIA EMKA ZMIENIA OBLICZE
Wraz z początkiem grudnia br. w Centrum Handlowym Emka rozpoczął działalność sklep szwedzkiej marki
odzieżowej H&M. W nowo otwartym, dwupoziomowym salonie, na powierzchni dwóch tysięcy metrów
kwadratowych koszalinianie znajdą najnowszą kolekcję ubrań i akcesoriów tej popularnej marki.

H

&M na Polskim rynku zagościł w 2003
roku. Salon w Emce jest jednym z ponad
150 jego sklepów działających w naszym
kraju. Jest to kolejny po Monnari i Big Star
najemca, który w ostatnim czasie otworzył
dla klientów nowy salon w modernizowanej galerii.

Otwarcie sklepu H&M jest związane z trwającą obecnie falą
kompleksowego odświeżenia obiektu, w ramach której przeprowadzono m.in. remodeling parteru centrum, dostosowujący budynek do potrzeb marki. Prace modernizacyjne obejmują ponadto przebudowę ciągów komunikacyjnych, odświeżenie wyglądu
pasaży oraz zmianę układu powierzchni lokali.
Wraz ze zmianą w wyglądzie i zagospodarowaniu powierzchni Emki, nadszedł czas na przygotowanie rozszerzonej, bardziej
atrakcyjnej dla bywalców galerii oferty handlowej. Parter centrum
jest już w całości skomercjalizowany, natomiast trwają jeszcze negocjacje warunków z najemcami ostatnich wolnych lokali na piętrze galerii. Już wiadomo, że do grona nowych najemców dołączą
m.in. Martes Sport, Deichmann, CCC i Pepco.
Nowością jest również powstanie strefy gastronomicznej, tzw.
food court, w której wśród najemców znajdą się lokale oferujące przysmaki z całego świata. Niebawem w Emce zagości Berlin
Doner Kebab, Bistro Express oferujące kuchnię polską oraz Kuchnia Shanghai, specjalizująca się w daniach orientalnych. W galerii
znajdzie się także miejsce dla amatorów łakoci – słodkościami kusić będą kawiarnia i lodziarnia z ofertą deserową.
Zakończenie procesu zmian i otwarcie nowych lokali jest planowane na maj przyszłego roku. Centrum Handlowe Emka otwar-

te w ,2002 roku, jest najdłużej działającym centrum handlowym
w Koszalinie. Całkowita powierzchnia najmu centrum to 15 600 m
kw. Właścicielem i zarządcą centrum jest London and Cambridge
Properties. Za proces komercjalizacji odpowiedzialna jest firma
Balmain Asset Management.

NOWA MARKA NA RYNKU FINANSOWYM
W Koszalinie oficjalnie ruszyła działalność oddziału
Nest Banku. Kieruje nim pani Alicja Nidzgorska.

Z

końcem października br. na rynku finansowym
pojawił się nowy gracz – Nest Bank. Zastąpił
on dwie marki należące do FM Banku – Bank
SMART oraz BIZ Bank. Nest Bank ma kojarzyć
się z bezpieczeństwem i być bankiem dla rodziny. Przyjazne mają być również oddziały nowego banku, stąd w urządzeniu podkreślone
zostały ciepłe kolory, wystrój przypominający
kawiarnię, kameralna atmosfera, kakao i gorąca czekolada dla
klientów. W taki sposób urządzona jest również koszalińska placówka, która pod kierownictwem Alicji Niezgorskiej, znanej lokalnie w środowisku bankowym, czeka na klientów przy ulicy Zwycięstwa 83 od końcówki listopada br.

W POSZUKIWANIU
PRZYSZŁYCH GWIAZD
Ponad 200 kandydatów na top modela lub top modelkę uczestniczyło w koszalińskim Centrum Handlowym
Atrium w przedostatnim w tym roku kalendarzowym
castingu do międzynarodowego konkursu FashionTV
Model Search 2017.

G

ra toczy się o karierę w międzynarodowym
modelingu, kontrakt z renomowaną, międzynarodową agencją modeli i modelek
Rise Your Life, udział w ogólnopolskim finale konkursu FashionTV Model Search 2017,
który odbędzie się we wrześniu 2017 roku
w Warszawie oraz o wyjazd na Paryski Tydzień Mody.

REKLAMA

Finalistami castingu regionalnego FashionTv Model Search
2017 w Koszalinie zostali: Michał Kot z Bursina (23 lata), Katarzyna Przygodzka z Myśliborza (20 lat), a „dzika karta” powędrowała
w ręce Claudii Buttinghaus z Koszalina (16 lat).
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Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa

Grupa firm branży okiennej skupiona wokół znanego koszalińskiego przedsiębiorcy Jarosława Loosa
systematycznie zwiększa sprzedaż, absolutną większość wyrobów wysyłając za granicę. Rosnąca produkcja
wymaga dodatkowej powierzchni hal, stąd trwające obecnie inwestycje w nowe obiekty. Trafią do nich
kolejne maszyny i urządzenia pozwalające wyprodukować dowolnie zaprojektowane okna z dowolnie
wybranego materiału. Grupa swoją mocną pozycję w Europie zbudowała właśnie na wszechstronności,
najwyższej jakości i zdolności dostosowania się do oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Zatrudnia
obecnie 700 osób, ale potrzebuje szybko nowych 200 pracowników. Praca czeka na inżynierów, technologów,
operatorów CNC, automatyków, pracowników produkcji, handlowców znających języki obce – nie tylko
angielski, niemiecki czy francuski, ale również rosyjski czy ukraiński.
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F

irmą – matką dla całej grupy jest Fabryka Okien
PUF, którą Jarosław Loos założył w październiku
1992 roku wraz z Janem Michalikiem, a która
rozpoczynała od produkcji stolarki PCV i aluminium.: - Ja wówczas byłem dyrektorem Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, a Jan Michalik jej prezydentem. Z misji gospodarczej do
Szwecji, gdzie zwiedził fabrykę stolarki budowlanej, przywiózł On
w pewnym momencie przekonanie, że branża okienna ma przed
sobą ogromną przyszłość. Warto pamiętać, że był to czas, kiedy
w Polsce okien nie było, a więc rynek chłonął każdą ich ilość. Tym
bardziej, że polskie wytwórnie dopiero zaczęły adaptować nowe
technologie w tej dziedzinie. Żeby było zabawnie, za produkcję
w naszej spółce odpowiadał Jan Michalik, z wykształcenia ekonomista, a ja, wtedy młody inżynier, zająłem się sprzedażą i marketingiem.
WŁASNYM SZLAKIEM

NOWA HALA DLA Q4SASH
Od sześciu lat wspólnikami Jarosława Loosa są Krzysztof Procz
i Artur Sałapatek, menedżerowie spółki Q4Sahs (poprzednio: Viking). Firma jest w szczególnym momencie swej historii. Działa
obecnie w obiekcie przy ulicy Słowiańskiej; produkuje stolarkę
okienną i otworową. Od 19 grudnia br. rozpoczyna przeprowadzkę
do nowej siedziby wybudowanej w Koszalińskiej Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To 2200 m kw. powierzchni
produkcyjnej i 300 metrów powierzchni biurowo-socjalnej.
Od 9 stycznia 2017 r. ruszy tam pełną parą praca wszystkich
działów Q4Sash.
Krysztof Procz podkreśla: - Przeprowadzka nie oznacza, że siedziba przy Słowiańskiej pozostanie pusta. Od lutego rozpoczniemy wytwarzanie w tym miejscu nowego asortymentu, tym razem
przygotowanego pod potrzeby odbiorców z Niemiec, Holandii
i innych krajów kontynentalnej Europy.

W ciągu pierwszych 10 lat istnienia wypracowane przez PUF
pieniądze były inwestowane w obiekty turystyczne w pasie nadDotychczasowymi największymi odbiorcami produktów Q4Samorskim. Można stwierdzić, że ucierpiała na tym sama fabryka, sh są Brytyjczycy – Anglicy i Szkoci. Krzysztof Procz mówi: - Zbudobo ona również wymagała inwestycji. Jarosław Loos wspomina: waliśmy silną markę i to na rynku bardzo wymagającym, konser- Nie inwestując wystarczająco dużo w naszą działalność okienną, watywnym, odmiennym od reszty Europy. Ta odmienność wynika
straciliśmy dystans do konkurencji.
w ogromnym stopniu z brytyjskiej
W 2002 roku podjęliśmy z Janem
tradycji budowlanej, w której wyMichalikiem zgodną decyzję, że
korzystuje się okna konstruowane
Jarosław Loos – przedsiębiorca kojarzony nie tylko
każdy z nas pójdzie swoją drogą.
inaczej niż u nas. Dorobiliśmy się
z sukcesami biznesowymi. Zaangażowany w proJa zostałem przy oknach, on skupił
w swojej palecie możliwości 30
mowanie przedsiębiorczości i lokalnej kultury (jest
się na branży turystycznej.
ich rodzajów. To więcej nawet niż
m.in. współwłaścicielem Teatru Variete Muza w Kowynosi liczba najczęściej stososzalinie). Ostatnio odebrał nagrodę dla Biznesowej
Fabryka Okien PUF pod samowanych na Wyspach rozwiązań.
Osobowości Roku w plebiscycie organizowanym
dzielnymi rządami prezesa Loosa
Ale dzięki temu jesteśmy w stanie
przez „Głos Dziennik Pomorza/Głos Koszaliński”.
modernizowała się i nabierała
szybko zrealizować nawet najbarmocy produkcyjnych. Był to już jeddziej oryginalne zamówienia. Nasi
nak czas, kiedy na rynku dominoodbiorcy, którymi w dużej części
wało kilku dużych wytwórców. – Zdawałem sobie sprawę, że bez są niewielkie firmy rodzinne, zaufali nam i poznali nas od strony
olbrzymiego kapitału ich nie dogonię. Wtedy, po podziale spółki, rzetelności i terminowości.
byłem w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zacząłem szukać własnej drogi. Uznałem, że warto skupić się na produkcji wysokogaTO NIEMAL SZTUKA
tunkowej z ukierunkowaniem sprzedaży wyłącznie na eksport do
Europy Zachodniej. Jak czas pokazał, było to słuszne założenie,
Terminowość to szczególnie istotna cecha w warunkach brytyjktóre od paru lat pozwala nas się dynamicznie rozwijać – mówi Ja- skich. Dlaczego? Zrozumiemy to, kiedy uświadomimy sobie, że
rosław Loos. – Masowa produkcja pochodząca z Polski kojarzy się chodzi najczęściej o wymianę stolarki okiennej w starych, kilkuna Zachodzie z niskimi cenami, ale i z nie najwyższą jakością. My wiekowych obiektach. Z jednej strony dotyczy ich ścisły nadzór
wypracowaliśmy sobie markę wśród odbiorców wymagających, konserwatora zabytków - nowe okna muszą być idealnym odwzoktórzy nie są zainteresowani produktami typowymi funkcjonują- rowaniem oryginalnych. Z drugiej warto pamiętać, że jakiekolwiek
cymi na polskim rynku.
prace w strefie ścisłej zabudowy na przykład w starej części Londynu to skomplikowana logistycznie i kosztowna operacja. UstaZARZĄDZANIE Z WIARĄ W LUDZI
lając termin prac, które powodują wyłączenie ruchu na ulicy przez
dzień czy dwa, trzeba mieć absolutną pewność, że okna dotrą na
Oprócz silnego akcentu na jakość i unikalność okien, Jarosław czas. Każdy dzień opóźnienia, czekania to dodatkowe wysokie
Loos postawił w zarządzaniu na jeszcze jedną zasadę, która daje opłaty i koszty wynajęcia sprzętu - podnośników czy rusztowań.
doskonałe efekty: swoim najlepszym menedżerom zapropono- – Nasi odbiorcy wiedzą, że na nas mogą liczyć – mówi Krzysztof
wał nie pracę a współpracę polegającą na wspólnym tworzeniu Procz. – Przekazują dobrą opinię o nas dalej i w ten sposób zyskuspółek i dzieleniu się ich własnością. W ten sposób menedżero- jemy kolejnych kooperantów.
wie ci stawali się wspólnikami szefa, nadal oczywiście prowadząc
poszczególne firmy. W taki sposób powstała grupa Q4WindowsKiedy ogląda się produkcję okien drewnianych prowadzoną
Group.
przy ulicy Słowiańskiej można odnieść wrażenie, że ta stolarska
praca ma coś z rzeźbiarstwa: - To są częstokroć niepowtarzalne
Kiedy pytam, jak się czuje w roli mentora, Jarosław Loos się wzory. Musimy je bardzo precyzyjnie odtworzyć. To trudna, ale
oburza: - Nie jestem mentorem! Jestem liderem grupy mene- jednocześnie fascynująca robota – podkreśla Krzysztof Procz.
dżerów, który są świetnymi fachowcami, znającymi się doskonale
na produkowaniu i sprzedawaniu okien. To dzięki ich wiedzy i zaDodaje jednocześnie, że w związku z rozwojem Q4Sash poangażowaniu odnosimy sukcesy w całej Europie – mówi. – To ich trzebuje nowych pracowników: - Nie warto się zrażać tym, że ktoś
energia daje siłę grupie i buduje sukces, bo na pewno jest nim nie ma doświadczenia w branży drzewnej czy okiennej. My go
wygrywanie w konkurencji choćby z silnymi firmami niemieckimi. przyuczymy do pracy. Najważniejsze jest zaangażowanie i chęć
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Grupa Q4WindowsGroup
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nauki. Produkcja okna drewnianego to kilka etapów realizowanych w kolejnych działach. Naprawdę można znaleźć dla siebie
miejsce i uzyskać przy tym bardzo wartościowe kwalifikacje – zapewnia Krzysztof Procz. – Oprócz chęci do pracy, ważna jest zdolność adaptacji do grupy. Praca odbywa się bowiem w małych
zespołach, które nazywamy gniazdami. Każde takie gniazdo jest
jak żywy organizm. Dla jego sprawnego działania potrzeba dobrej
komunikacji i porozumienia.
LONDYN PODBITY
Jednym z partnerów prezesa Loosa jest również Marcin Łuszczyński, człowiek młody, bo 36-letni, ale z dużym doświadczeniem
handlowym zdobytym między innymi w międzynarodowej korporacji. Jak podkreśla, przydatne są również kompetencje nabyte podczas kilkuletniej pracy w Wielkiej Brytanii i nawiązane tam
kontakty. To między innymi dzięki nim spółka MM Timber Windows
umacnia swoją pozycję na Wyspach. Dostarcza stolarkę okienną na
potrzeby inwestycji budowlanych takich potentatów jak miliarder
rosyjskiego pochodzenia Roman Abramowicz czy - do niedawna
przedsiębiorca amerykański a obecnie prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Trump. Wśród klientów ma również gwiazdy piłki
nożnej z klubów Chelsea czy Arsenal. Zdobyte przez MM Timber
Windows zaufanie takich klientów procentuje kolejnymi zamówieniami.
Marcin Łuszczyński mówi: - W większości przypadków nie dostarczamy
okien końcowym klientom, ale pośrednikom i deweloperom. Oni decydują o dużych zamówieniach. Wiedzą, że jesteśmy w stanie wykonać
okna pod każde indywidualne zamówienie, jakie nam prześlą. W Wielkiej
Brytanii stosuje się wiele rozwiązań,
jakie nie są znane w innych krajach.
Dotyczy to także okien, bo popularne
są tam na przykład okna otwierane
na zewnętrz albo windowe, z innymi
niż u nas sposobami zamykania itd.
My mamy te różnice doskonale opanowane i umiemy dostosować się do
każdego oczekiwania klienta.
Produkcja założonej w 2014 roku
MM Timber Windows spółka z o.o. systematycznie rośnie. Firma
przejęła duże obiekty produkcyjne w Niedalinie, gdzie prowadzi
obecnie remont. Docelowo będzie miała tam do dyspozycji 4,5
tysiąca metrów kwadratowych, a w pierwszym etapie 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Fabryka produkuje okna drewniane
i drewniano-aluminiowe. - Mamy doskonałą markę wypracowaną
wśród odbiorców w Londynie, gdzie zrealizowaliśmy szereg prestiżowych zleceń. Wykorzystujemy wszystkie systemy okienne, jakie są na Wyspach stosowane. Dodatkowo wypracowaliśmy wiele
własnych rozwiązań, które chronione są patentami.
Q4ALU - PRODUKCJA POTROJONA
Łukasz Wenta to również menedżer – wspólnik Jarosława Loosa. Wspólnie z drugim wspólnikiem Wojciechem Gilewskim kieruje spółką Q4Alu, która powstała w drodze wydzielenia z fabryki
PUF części produkującej stolarkę aluminiową. Jej bazą są obiekty produkcyjne przy ulicy Różanej 5 w Koszalinie. - Prowadziłem
przez pewien czas dział aluminium w PUF-ie. Kiedy do firmy wrócił
Wojtek Gilewski, w sierpniu ubiegłego roku szef zaproponował
nam nowe warunki współpracy i tak staliśmy się jego wspólnikami
w nowej firmie – mówi Łukasz Wenta.

Q4Alu około 95 procent produkcji eksportuje, głównie do
Niemiec, Holandii, Belgii i Francji. Najczęściej jest to sprzedaż na
zasadzie B2B, czyli „business-to-business”. Odbiorcami są przedsiębiorstwa dystrybucyjne, które dostarczają koszalińskie okna
klientom końcowym.
Łukasz Wenta mówi: - Nie podsumowaliśmy jeszcze efektów
pracy w tym roku, ale śmiało mogę zaryzykować stwierdzenie, że
w ciągu tych kilkunastu miesięcy istnienia spółki potroiliśmy produkcję. Dlatego przygotowujemy nowe stanowiska produkcyjne
w rozbudowywanej siedzibie przy ulicy Różanej. Mamy jako menedżerowie ogromną satysfakcję z powodu dynamicznego rozwoju. Powoduje ją również świadomość, że pracujemy „u siebie”,
bo rozwiązanie zaproponowane przez prezesa Loosa, jest bardzo
motywujące.
RUCH W HALI RUCHU
Podobne przekonanie ma Andrzej Hondo, który obok Ireneusza
Gabrysia stał się wspólnikiem Jarosława Loosa i jego niemieckiego strategicznego partnera biznesowego w spółce Link Polska,
która ma produkować i wysyłać do Niemiec stolarkę plastikową:
- Doceniam fakt, że zostałem obdarzony przez szefa ogromnym
zaufaniem. Praca ze świadomością,
że buduję coś, co po części jest moją
własnością, rodzi dodatkową motywację. W ogóle uważam, że tak krytykowane samozatrudnienie ma wiele
zalet, a jedną z głównych jest to, że
powoduje wzrost poczucia odpowiedzialności za końcowy efekt i wzrost
zaangażowania.
Andrzej Hondo, człowiek z ogromnym dorobkiem w branży okiennej,
kieruje obecnie remontem obiektów
po danej bazie przedsiębiorstwa
RUCH przy ulicy Połczyńskiej. Pierwszy etap prac modernizacyjnych dobiega końca. Usunięte z hali zostały
wewnętrzne ściany dzielące ją na
mniejsze pomieszczenia. Wkrótce na
miejsce dotrą kolejne linie produkcyjne. – Wywieźliśmy prawie sto wywrotek gruzu. Dawni pracownicy RUCHU,
którzy czasami do nas zaglądają, są zdziwieni, jak ogromną powierzchnię ma ten obiekt. Wcześniej nie było widać tej przestrzeni
właśnie z powodu ścianek działowych. Po zakończeniu remontu
zyskamy miejsce na rozwój produkcji okien z PCV.
Spółkę Link Polska Jarosław Loos założył wspólnie z niemiecką
rodziną przemysłowców, właścicieli firmy EGE na bazie zakupionej
wspólnie Link GmbH: - Jest to firma lokalna, która działa w promieniu 100 km od Kolonii. Silna, istniejąca od 140 lat! Jedna z najstarszych firm okiennych w Europie! Wzmacniamy w ten sposób sieć
dystrybucji naszych produktów. Kupiliśmy firmę dystrybucyjną we
Francji - dużego gracza na terenie Alzacji, a teraz tworzymy firmę
dystrybucyjną w Belgii. Mamy już taką na Majorce. W planach są
również podobne przedsięwzięcia w Szwajcarii i Austrii.
Zakład, który za chwilę ruszy przy ulicy Połczyńskiej, będzie miał
moc produkcyjną dwukrotnie większą niż PUF przy Różanej. – Namówiłem niemieckiego wspólnika, by zrobił tak ja i oddał 10 procent udziałów w firmie swemu głównemu menedżerowi. Chcemy,
by ludzie, którzy decydują o wynikach firmy, mieli również materialny udział w jej sukcesie – mówi Jarosław Loos. - Taka formuła
współpracy, nietypowa, powoduje konsolidację zespołu. W ten
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sposób gromadzę wokół siebie świetnych, kreatywnych, bardzo
kompetentnych i zmotywowanych ludzi.
PEŁNA PALETA MOŻLIWOŚCI
Dystrybucja to podstawa. Każdy handlowiec reprezentujący Grupę Q4WindowsGroup może oferować szeroką paletę
produktów. - Śmiem powiedzieć, że jest to najszerszy wachlarz
możliwości zamawiania okien w Europie: plastik, drewno, drewno egzotyczne, okna luksusowe, sashowe, suwane, o dużej powierzchni. Dostarczamy na przykład bardzo wyrafinowane okna
na budowę basenów kąpielowych w Azejberdżanie, ale również
na budowę Jesus College w Oxfordzie. W budowanej obecnie
najdroższej dzielnicy Londynu wszystkie okna drewniane pochodzą do Koszalina, z MM Timber Windows i Q4Sash, czyli dawnego Vikinga.
Ten rok to pasmo spektakularnych kontraktów zdobytych na
wymagającym rynku niemieckim. Wspólnicy Jarosława Loosa
mówią o nim: „to nasz najlepszy handlowiec”. W tym żarcie zawiera się
dużo prawdy, bo znajomość rynku
i kontakty prezesa pozwalają grupie
stawać jak równy z równym do przetargów z najlepszymi wytwórcami
stolarki okiennej w Europie.
Bardzo prestiżowy, ale i dochodowy jest na przykład kontrakt na dostawę okien na budowę kompleksu
apartamentowego przy Boxhageren
Strasse w Berlinie - wart 13,5 mln zł.
Firma PUF wygrała w przetargu z 22
innymi oferentami!
Jarosław Loos komentuje: - Dla
nas jest to bardzo istotne, ponieważ
mocno nas uwiarygadnia na rynku
niemieckim. Chcę podkreślić, że nie
sprzedajemy jako ktoś produkujący
dla firmy niemieckiej, ale pod własną
marką. Skutek jest taki, że w postępowaniu przetargowym na dostawę
stolarki potrzebnej przy budowie
prostszego i mniejszego osiedla zostaliśmy zaproszeni, a nie sami się
zgłosiliśmy. No i bez problemu dostaliśmy się do finałowej trójki.
BERLIN – PRESTIŻOWE WYZWANIE
Prezes Loos dodaje: - W Berlinie uczestniczymy w wyposażaniu dwóch bardzo znanych budynków. Jeden to Funkhaus Berlin z działającym w nim jednym z najnowocześniejszych studiów
nagraniowych w Europie, wykorzystywanym m.in. przez Stinga.
Są tam wymieniane tysiące okien, a wszystkie pochodzą od nas.
Popisowym „numerem” będzie – mam taką nadzieję – Postbahnhoff, gdzie nasze zadanie polega na tym, by obudować metalem
i szkłem przestrzeń między istniejącymi wielkimi budynkami. Dla
zrealizowania tego zadania skontaktowałem się z Arturem Wezgrajem, kanclerzem Politechniki Koszalińskiej. Zaproponowałem,
konstruktorzy z Politechniki i moi inżynierowie przygotowali ć
szczegółowy plan, a nasze firmy okienne dostarczyły potrzebne konstrukcje i okna. Mamy na to rok. To prawdziwe wyzwanie
i prawdziwa okazja do rzeczywistej współpracy biznesu z Politechniką. Byłbym dumny, gdyby nam się to udało. Byłaby to promocja
dla uczelni, dla moich firm, ale także dla Koszalina. Wielki projekt,
bardzo ambitny i wymagający.

AKCENT NA ZESPÓŁ
W trakcie rozmowy Jarosław Loos wielokrotnie podkreśla, że
pracuje z bardzo zaangażowanymi menedżerami i bardzo kompetentną ekipą wykonawczą. Praktycznie już we wszystkich działaniach biznesowych współpracuje z synem Maciejem Loosem,
który jest jego wspólnikiem niemal we wszystkich spółkach okiennych.
Potencjał Grupy rośnie, a wraz nim zapotrzebowanie na nowych ludzi: - Potrzebujemy do pracy konstruktorów, mechaników, handlowców, automatyków, technologów. Tworzy się w tej
chwili od nowa nasza moc produkcyjna istotnie większa niż dotychczas. Praca czeka w każdej z naszych spółek. Ludziom, którzy
nam zaufają, oferujemy dużo. Poza satysfakcjonującymi zarobkami, możliwością podnoszenia kwalifikacji, również opiekę socjalną. W niej mieści się choćby możliwość korzystania z Centrum
Rekreacji FORMA mieszczącego się w Parku Wodnym Koszalin.
FORMA, a zwłaszcza siłownia wyposażona w sprzęt marki Hammer, to ta z moich z inwestycji pozaokiennych, z której również jestem
bardzo dumny i która jest czymś
wyjątkowym nie tylko w skali naszego miasta, ale i w skali co najmniej
Pomorza.
Maciej Loos już od siedmiu lat
ma swoje zadania w ramach Grupy.
Były to dotychczas głównie kontakty z rynkiem brytyjskim. Uczestniczy również od pewnego czasu
w pracach nad marketingiem Grupy
i kształtowaniem samych marek. Jest
tegorocznym absolwentem elitarnej
szkoły biznesu ESCP Europe w Paryżu, gdzie studiował zarządzanie (wg
dorocznych rankingów „Finacial Times” ESCP to jedna z dwóch najlepszych europejskich uczelni biznesowych). Nie ukrywa, że ma nieco inne
podejście do zarządzania biznesem
niż ojciec: - Tato jest pragmatykiem,
menedżerem potrafiącym rozwiązać
każdy problem, jaki się w danym
momencie pojawi. Każdy! Jest w tym
mistrzem świata. To fantastyczna
cecha i bardzo go za to podziwiam. Widzę jednak, jak dużo go
to kosztuje, bo pracuje tyle, że czasami zastanawiam się, czy
w ogóle wypoczywa. To ponad wytrzymałość człowieka. Kieruje
się przy tym silną intuicją, w jaką jest wyposażony. Ja chciałbym
intuicję wspierać danymi i sprawdzonymi formułami. Dlatego
będę chciał wdrażać model zarządzania, w którym wykorzystuje
się pewne narzędzia systemowe dla lepszej kontroli procesów
i dla minimalizowania błędów. Chodzi o podejście bardziej inwestorskie, w którym mocno liczą się analizy, wykresy i wskaźniki
ekonomiczne. Myślę, że Grupa staje się tak dużym organizmem,
że wymaga pewnej standaryzacji, byśmy wszyscy mieli jednakowe reguły oceny opłacalności przedsięwzięć, poruszali się
w tych samych ramach. To na pewno usprawni pracę i zwiększy
efektywność.
Czy nie obawia się oporu ze strony ojca, który odnosi biznesowe sukcesy opierając się na mniej systemowym podejściu? – Taki
opór jest zrozumiały, ale jestem przekonany, że długie dyskusje
jakie z sobą toczymy, dadzą w efekcie optymalne dla nas rozwiązania. Najważniejszy jest wspólny cel i wspólna praca dla jego
osiągnięcia – kwituje Maciej Loos.
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WOJCIECH
SMARZOWSKI
ŻYCIE NIE SKŁADA SIĘ TYLKO
Z KRĘCENIA FILMÓW

Autor: Paulina Błaszkiewicz / Foto: rafał placek

W ludzi wierzy tylko rano, po południu jest z tym już o wiele gorzej. I może dlatego obraz polskiego
społeczeństwa w jego filmach wygląda tak jak wygląda. Wojciech Smarzowski, najważniejszy polski
reżyser ostatnich lat, w rozmowie z Pauliną Błaszkiewicz opowiada nie tylko o „Wołyniu”, ale też
o pokaźnej kolekcji siekier, którą ma w domu, kapslach po piwie i piłce nożnej, która wywołuje w nim
tak silne emocje, że podczas meczu można go operować bez znieczulenia.

LUDZIE

D

ostanę ten wywiad do autoryzacji?
- Widzę, że wzbudzam zaufanie, skoro
już na samym początku zadaje mi pan takie pytanie. Bardzo pan teraz cierpi?
- Tak.

- Dlaczego nie znosi pan wywiadów?
- Bo wolę być po drugiej stronie kamery i mikrofonu. Ale przy
okazji premiery zwykle jest tak, że mam ustaloną liczbę wywiadów.
Muszę wtedy rozmawiać z dziennikarzami, tak samo jak aktorzy.
To obowiązek, z którego się wywiązuję, ale wychodzę z założenia,
że wszystko, co mam do powiedzenia, powiedziałem już w filmie.
- Strata czasu?
- Trochę.
- Kilka lat temu, po premierze „Róży” zarzekał się pan, że nigdy więcej nie zrobi historycznego filmu...
- Żartowałem.
- Mówił pan, że wtedy po raz pierwszy zetknął się z bardzo
emocjonalnym odbiorem ze strony widzów. Teraz jest podobnie?
- Zmieniłem zdanie między innymi dlatego, że miałem kilka takich emocjonalnych odbiorów po „Róży”, i w Polsce, i za granicą.
Pomyślałem, że może jednak warto dotknąć tematu historycznego i jak pomyślałem, to już od razu miałem w głowie...
- Rzeź wołyńską...
- To był trudny film. Długo go robiliśmy. Dla mnie to były cztery
lata, bo zacząłem w 2012 roku. Po drodze miałem kłopoty finansowe i inne, ale efekt jest taki, że takich relacji emocjonalnych jak
tamte po „Róży” miałem sto razy więcej, a film dopiero wszedł
na ekrany. Najmocniej odbierany jest na ziemiach odzyskanych
- Wrocław i okolice, gdzie na kilku seansach 80 procent widowni
stanowili Kresowianie i rodziny kresowe. Dla nich to zupełnie inne
przeżycie. Tak samo jest na wschodzie. Najpierw cisza po projekcji, a potem kule emocji.
- Ma pan poczucie, że to, co teraz pan zrobił, to coś więcej niż
film?
- Filmy są dobre albo złe. „Wołyń” jest filmem ważnym. Czy dobrym, rozstrzygną widzowie. Traktuję film poważnie. To znaczy nie
mam nic przeciwko kinu rozrywkowemu, bo sam je oglądam, natomiast w pracy szkoda mi na to czasu.
- Ogląda pan polskie komedie?
- Widziałem „Planetę singli” i ten film mi się podobał. Może nie
będę go miał na półce obok „Ojca Chrzestnego”, ale go obejrzałem i uważam, że to nie był stracony czas.
- Boi się pan powiedzieć głośno, że film to misja?
- Już kilka razy mi się wymsknęło.
- Niedawno odszedł Andrzej Wajda. Oglądałam kilka programów TV z udziałem ludzi kultury i sztuki, którzy wymieniali pana
nazwisko, jako dowód na to, że w Polsce nadal mamy wielkich
twórców kina.
- To miłe, krzepiące. Ja nie miałem okazji poznać pana Andrzeja, ale „Popiół i diament” i „Ziemia obiecana” to są najlepsze polskie filmy. Filmy, na których się wychowałem.
- W jednym z wywiadów powiedział pan, że o swoich filmach
może mówić z perspektywy co najmniej dziesięciu lat. W „Wołyniu” jest taka scena, gdzie Maciej Skiba (Arkadiusz Jakubik
- przyp. red.) zapisuje najważniejsze daty z życia swojej rodzi-

ny. Gdyby pan miał zaznaczyć takie przełomowe daty w swoim
życiorysie, to co by to było? Rok 2004, kiedy na ekranach kin
pojawiło się „Wesele”?
- No cóż. Życie nie składa się tylko z kręcenia filmów, ale u mnie
tak się to zbiegło, że „Wesele” kręciłem w momencie, gdy na świat
przyszedł mój pierwszy syn.
- Przed czterdziestką?
- No nie. Myślę, że już byłem po pięćdziesiątce (śmiech). Ale odpowiadając na pytanie - absolutnie najważniejsza jest dla mnie rodzina. Ona mnie trzyma w pozycji pionowej. To jest bardzo ważne,
bo dzięki temu mam wolną głowę, żeby kręcić filmy. Lubię robić
to, co robię. Mam też to szczęście, że z jednego filmu wchodzę
w następny. Oczywiście mam też świadomość, że to się kiedyś
skończy, ale na razie widzowie chodzą do kina. Na „Wołyń” też,
więc mam nadzieję, że następny film uda mi się nakręcić w miarę
szybko.
- „Wołyń” obejrzało już ponad milion widzów. Powiedział pan,
że po tym filmie dobrze by było, gdyby ludzie wrócili do domu
i przytulili swoje dzieci. Ja nie mam dzieci, a jak wróciłam to nie
mogłam spać...
- No właśnie. A ja mam i tak myślę sobie, w jakim świecie przyjdzie im żyć...

Przyzwyczaiłem się, że te filmy, które kręcę nie będą
wyświetlane w samolotach jako wizytówka Polski. Wierzę
w ludzi rano. Po południu mam z tym gorzej, a wieczorem nie
wierzę i całą noc czekam na rano. Wierzę w widza.„Wołyń” jest
zrobiony z dużą wiarą w widza. Mam nadzieję, że takich ludzi,
którzy odbiorą film wprost, czyli, że jest on wymierzony
przeciwko Ukraińcom, nie będzie lub będzie bardzo mało.
- Trudnym. Dla mnie ten film jest bardzo współczesny, jeśli
mówimy o nacjonalizmie. Wystarczy, że przypomnimy sobie sytuację z ubiegłego roku, kiedy palono kukłę Żyda na rynku we
Wrocławiu. Zapala się czerwona lampka.
- To jest film wymierzony w ten skrajny nacjonalizm i pod tym
względem jest on absolutnie współczesny. W tym filmie jest jeden
ksiądz katolicki, a drugi prawosławny, ich kazania są diametralnie
różne i bardzo wymowne. Tak sobie myślę, że można wśród tych
współczesnych duchownych też znaleźć odpowiedniki dla jednego i drugiego.
- Widzi pan w ludziach coś pozytywnego, czy raczej woli pan
pokazywać ich wady? Wierzy pan w ludzi? Obraz polskiego społeczeństwa nie wygląda najlepiej w pana filmach.
- Przyzwyczaiłem się, że filmy, które kręcę, nie będą wyświetlane
w samolotach jako wizytówka Polski (śmiech). Wierzę w ludzi rano.
Po południu mam z tym gorzej, a wieczorem nie wierzę i całą noc
czekam na poranek. Rozmawiamy o godzinie 11, więc zaraz nastąpi przejście. Wierzę w widza. „Wołyń” jest zrobiony z dużą wiarą
w widza. Mam nadzieję, że takich ludzi, którzy odbiorą film wprost,
czyli, że jest on wymierzony przeciwko Ukraińcom, nie będzie lub
będzie bardzo mało.
- Wiele osób go tak nie odbiera.
- Nie chodzi o to, żeby przekonywać przekonanych, ale rozmawiam z gazetami prawicowymi, pójdę do brukowych.
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- Po co?
- Żeby unikać sytuacji, jakie miałem kiedy jeszcze ten film powstawał. To sytuacje typu: „Zrobi sobie pan zdjęcie na tle flagi”?
(śmiech)
- Patrzy pan na to z przymrużeniem oka?
- Nie, bo mam dzieci. Tu już nie chodzi o mnie, ale o nie, więc
boję się tego, co się dzieje wokół.
- A jak jest z tym dobrem i złem?
- To jest tak jak powiedział Kapuściński: „Jeden cham zepsuje
imprezę kulturalnych ludzi, a jeden kulturalny człowiek nie naprawi imprezy chamów”. To zło jest niestety bardzo intensywne, nawet, gdy jest go bardzo mało.
- Słynny psycholog światowej sławy, prof. Zimbardo twierdzi,
że zbrodniarzy z patologiczną osobowością, którzy wyrządzają
krzywdę innym, jest stosunkowo niewielu. Znakomita większość
sprawców zła to normalni, przeciętni ludzie, którzy pod wpływem okoliczności robią rzeczy, o których nie pomyśleliby wcześniej, że są do nich zdolni.
- Tak właśnie jest. Widać to doskonale w filmie „Wołyń”.
- Dużo siekier ma pan w domu?
- Ponad sto, ale to nie po „Wołyniu”. Ja już wcześniej miałem te
siekiery.

Wydaje mi się, że umiem oddzielić pracę od życia domowego,
ale to może nie być prawda. Próbuję, ale to nie jest łatwe.
Jest kilka takich czynności, gdy mogę się wyłączyć, czy zatracić.
Żeby się nie rozwijać za bardzo - na przykład mecz piłkarski.
Można mnie operować i nie poczuję.
- Coś jeszcze ciekawego ma pan w domu?
- Nie wiem. Dla każdego co innego jest ciekawe. Zbieram kapsle po piwie. Mam dość dużą kolekcję, ale kapsle zbieram, a siekiery mam (śmiech). Czasem, jak jestem na targu staroci, to sobie
kupię jakiś tasak rzeźnicki, czy coś w tym rodzaju. Albo na Allegro.
Większość siekier dostałem w prezencie.
- Świetnie... Arek Jakubik trzyma w swoim gabinecie głowę,
którą stracił w „Wołyniu”, a pana charakteryzatorka, Ewa Drobiec
ma w swoim domu to, co zostaje po pracy w pana filmach - odlewy twarzy Roberta Więckiewicza, czy Kingi Preis, albo włosy
aktorów sprzed prawie dziesięciu lat, bo nie wiadomo, kiedy
mogą się przydać...
- Gdyby Ewa wydała album z eksponatami plus opisy i instrukcje obsługi, byłaby to prawdziwa kopalnia wiedzy dla charakteryzatorów. Ona pracuje przy ekstremalnych sytuacjach.
- Każdy aktor, który z panem pracuje i należy do „ekipy Smarzola” mówi o ogromnych emocjach, z jakimi musi się zmierzyć
pracując przy filmie. Pan jest bardzo oszczędny w słowach.
- Ja po pierwsze jestem introwertykiem, a po drugie w przypadku „Wołynia” głupio jest mi mówić o emocjach i tym, ile mnie
ten film kosztował. Widzę, jak zachowują się ci widzowie, którzy
pamiętają tamte wydarzenia. Przy nich te moje reżyserskie emocje, rozłożone na cztery lata, to jest nic w zderzeniu z prawdziwym
życiem, z tym, z czym się mierzą ci, którzy widzieli, jak banderowcy
torturowali i mordowali im bliskich.

- A jak te cztery lata, kiedy pracował pan nad „Wołyniem”
przeżyli Pana bliscy? Czy Pan wtedy, gdy żyje filmem, jest w ogóle w stanie żyć życiem rodzinnym?
- Dobre pytanie. Wydaje mi się, że umiem oddzielić pracę od
życia domowego, ale to może nie być prawda. Próbuję, ale to nie
jest łatwe. Jest kilka takich czynności, gdy mogę się wyłączyć, czy
zatracić. Żeby się nie rozwijać za bardzo - na przykład mecz piłkarski. Można mnie operować i nie poczuję.
- Jest pan fanem piłki nożnej?
- Jestem kibicem w kapciach, ale potrafię wyłączyć głowę. Jak rodziło mi się dziecko, byłem przy porodzie. O piątej, czy szóstej rano
wyszedłem ze szpitala, kupiłem „Przegląd Sportowy” i przeczytałem
cały. Od deski do deski. Łącznie ze stopką, wynikami drugiej ligi piłki ręcznej, wyścigami psów w Nowej Zelandii, wszystko. Zajęło mi to
półtorej godziny, po czym wróciłem do szpitala, do rodziny. Muszę
mieć takie piorunochrony. Nauczyłem się wyłączać i oddzielać pracę od życia, bo w innym wypadku byłoby to niezdrowe. Oczywiście
to jest mój punkt widzenia. Moja rodzina widzi to pewnie trochę
inaczej. Mój syn, który miał wtedy 12 lat, zrobił w swojej szkole pogadankę o rzezi wołyńskiej. Sam na to wpadł, bo oni mają o tym tylko kilka linijek w podręczniku. Zapytał mnie, co tam się wydarzyło,
a ja mu opowiedziałem, dobierając starannie i oszczędnie słowa.
To było zaskakujące i piękne, ale rozumiem, dlaczego on to zrobił.
Nie miał wyjścia, bo cały czas ten „Wołyń” był wałkowany w domu.
- Informacji o rzezi wołyńskiej jest niewiele. Stąd głosy, że to
nieodpowiedni moment na taki film?
- Nigdy nie było dobrego czasu, żeby zrobić taki film. Za komuny absolutnie nie, bo był ZSRR, potem Ukraina stała się państwem
i uznaliśmy, że Ukraińcy potrzebują czasu, a teraz już mamy interesy ekonomiczne i polityczne z Ukrainą, siedzimy w nich po pachy.
W międzyczasie wybuchła wojna, nasiliły się nastoje prawicowe.
Wiadomo, że potrzebujemy dobrych relacji z Ukraińcami. Nikt nie
ma co do tego wątpliwości, ale to pojednanie nie oznacza zapominania.
- Pana syn przy okazji tej pogadanki, powiedział swoim kolegom i koleżankom w szkole: „Mój tata robi o tym film”?
- Nie, chyba nie. On w międzyczasie zmienił szkołę. Teraz jego
koledzy wiedzą o mnie więcej niż on, bo ja próbuję nie zaprzątać
moim dzieciom głowy swoim kinem. Przyjdzie na to czas.
- Pan jako dziecko chodził dość często do kina w swoim mieście...
- Tak. To było kino „Nafta” w moim rodzinnym Jedliczu. Wszystko tam zresztą było „Nafta”. I klub piłkarski i sekcja łucznicza, choć
z łuku nie strzelałem. Pierwszym film na jakim byłem w kinie „Nafta” to „Winnetou część II”. To moje oglądanie się zaczęło chyba
w pierwszej, czy drugiej klasie szkoły podstawowej. Pięć razy w tygodniu byłem w kinie. Oglądałem wszystkie filmy bezkrytycznie.
Patrzyłem tylko na akcję.
- A dlaczego wybrał pan wydział operatorski, a nie reżyserski?
- Tam było chyba osiem miejsc na 300 kandydatów, a na reżyserię wtedy było miejsc sześć. Pomyślałem, że łatwiej się dostać na
operatorkę (śmiech).
- Czysta kalkulacja
- Miałem też znajomych w takiej dwuletniej szkole w Krośnie,
którą robiłem przez cztery lata i nie skończyłem. Oni wcześniej
zdawali do szkoły filmowej i ja tak się o tym wydziale operatorskim dowiedziałem.
- Ma Pan sporo wspólnego ze swoimi aktorami. Trudną drogę
Pan przeszedł, by być w tym miejscu, w którym jest teraz. Podobnie było z Marianem Dziędzielem, Arkadiuszem Jakubikiem,

LUDZIE

czy Bartłomiejem Topą. Piekielnie zdolni ludzie, którzy czekali aż
w polskim kinie coś zacznie się dziać...
- Tak, ale warto też przypomnieć, że te lata dziewięćdziesiąte
w polskim kinie to był też bardzo niedobry czas. Mieliśmy gonitwę za Ameryką. Za dwa złote próbowaliśmy zrobić kino akcji. Pomijam Pasikowskiego, bo zdarzyły się filmy, które coś znaczą, ale
było ich bardzo mało. Weźmy te wszystkie „superprodukcje” czy
ekranizacje lektur. Wyglądały, jakby chodziło w nich o wypranie
pieniędzy, ale autobusy zawoziły dzieci ze szkół do kin i takie kino
„stawało” się lubiane i potrzebne.
- Pamiętam. Bałam się tych klasowych wycieczek do kina...
- To był słaby czas. Dopiero od 2000 roku coś się zaczęło dziać.
Powstawało najpierw trzy, potem pięć, czy sześć filmów, o których
można rozmawiać i bez wstydu pokazać za granicą. Dziś idziemy
w dobrym kierunku.
- Naprawdę?
- No wiem, wiem. Ale jeżeli PISF (Polski Instytut Sztuki Filmowej)
zachowa swoją niezależność, to jestem spokojny.
- Będąc na festiwalu filmowym w Gdyni i oglądając kilka świetnych filmów, zastanawiałam się, czy
to nie jest ostatni taki dobry rok w polskim kinie?
- Na razie PISF jeszcze istnieje. Myślę, że zlikwidowanie go, póki co, nie wchodzi w rachubę, ale
niebezpieczeństwo połączenia go z jakąś inną instytucją, czyli de facto to samo, istnieje. Trzymam
kciuki, żeby tak się nie stało, bo inaczej rzeczywiście
będzie kiepsko.
- Nie ma pan obaw, że kręci filmy w kraju, w którym dużą część ludzi stanowi elektorat PiS-u? Im
dobra zmiana się podoba...
- Moje robienie filmów ma się nijak do elektoratu, bo ja te filmy robię tak naprawdę dla siebie. Mogę to powiedzieć z perspektywy kilku,

które zrobiłem, bo byłoby niedobrze, gdybym to powiedział już
po „Weselu”. Wierzę, że zawsze znajdzie się grupa widzów o podobnej wrażliwości do mojej, która na te filmy pójdzie.
- A reklamówki pan jeszcze robi?
- Zdarza się, choć ostatnio nie miałem okazji, bo robiłem „Wołyń”. Ostatnią miałem przyjemność zrobić z Kevinem Spacey.
Opowiedział, że jak kręcił „American Beauty”, to Sam Mendes,
reżyser tego filmu po tygodniu zdjęć poszedł do producenta - to
był Spielberg - i powiedział: „Przepraszam, źle zacząłem. Możemy jeszcze raz?” A ten mu odpowiedział: „Dobrze, dwa tygodnie
przerwy i zaczynamy od nowa”. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Polsce, że idę do producenta i mówię: Przepraszam, źle
zacząłem, mogę jeszcze raz? (śmiech)
- Powie pan, jaki nowy film chodzi Panu po głowie?
- Chcę zrobić film o wczesnym średniowieczu. Już zacząłem
przygotowania. Interesuje mnie wątek polityczny, sensacyjno miłosny i wątek wierzeń słowiańskich. Ciekawe jest też to, że te
pierwsze kościoły były stawiane na miejscu świątyń pogańskich.
- Krzysztof Pieczyński jest w naszym kraju specjalistą od tych
tematów...
- Na pewno z nim będę rozmawiał.
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PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNY
PREZENT

Autor: Andrzej Rembowski

Nie mają Państwo pomysłu na świąteczny prezent? Rozwiązaniem może być sprzęt elektroniczny
i akcesoria GSM ze sklepu ATOM Webski Sklep.

L

ata temu przy ulicy Drzymały 15 W Koszalinie
znajdowała się popularna Składnica Harcerska.
Poza sprzętem harcerskim, miejsce to było znane z ciekawych jak na tamte czasy gadżetów
elektronicznych. Składnicę zamknięto w 1991
roku i dopiero po latach ATOM Webski Sklep,
zajmując dokładnie ten sam lokal przy Drzymały, nawiązał do tych tradycji i cieszy się porównywalną popularnością wśród klientów. Jak mówią pracownicy sklepu jest on
bowiem prowadzony przez „gadżeciarzy dla gadżeciarzy”.
Znajdziemy w nim świetne świąteczne prezenty dla całej rodziny- akcesoria GSM, gadżety elektroniczne i gamingowe oraz
designerskie oświetlenie LED. Wszystko pod hasłem: „Wszystko
czego potrzebuje twoja komórka i nie tylko”.
WSZYSTKIE NOWOŚCI W JEDNYM MIEJSCU
Firma ATOM Webski Sklep powstała w 2009 roku. Pracowały
w niej wówczas dwie osoby. Dziś jest ich niemal trzydzieści. Po-

czątkowo przedsiębiorstwo skupiało się na sprzedaży internetowej. Jego założyciel, Mariusz Tomczyk, zauważył, że w Koszalinie
brakuje stacjonarnego sklepu z akcesoriami GSM i sprzętem elektronicznym, w którym klienci będą mieć duży wybór rynkowych
nowości, dostępnych dotąd wyłącznie poza granicami kraju lub
w Internecie. Dlatego już w 2012 roku w miejscu, w którym kiedyś
działała Składnica Harcerska, uruchomił sklep.
- Rozpoczęliśmy od akcesoriów GSM. Szybko poszerzyliśmy
ofertę o gadżety elektroniczne oraz gamingowe. W ostatnim czasie proponujemy naszym klientom także oświetlenie LED – wylicza
Mariusz Tomczyk. – Chcemy, żeby w naszym sklepie klient, który
pasjonuje się nowymi technologiami znalazł inspirację ponad to
czego potrzebuje – dodaje.
Sklep cieszy się dużą popularnością wśród koszalinian, gdyż
oferuje wszystkie najgorętsze technologiczne nowinki. Specjaliści
pracujący dla ATOM Webskiego Sklepu wyszukują ich podczas
targów, zagranicznych podróży biznesowych, śledząc start-upy,
oraz oczywiście w Internecie. Wypatrzony sprzęt firma impor-
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tuje bezpośrednio od producentów, dlatego może je oferować
w atrakcyjnych cenach.
- Przykładem tego, że jako pierwsi na koszaliński rynek wprowadzamy sprzęt i akcesoria mogą być bardzo popularne dziś etui
portfelowe. Jakieś dwa lata temu dodaliśmy je do naszej oferty, na
kilka miesięcy zanim moda na nie przyszła do Polski– mówi Mariusz
Tomczyk. – W większości przypadków mamy w sklepie akcesoria
GSM zanim jeszcze konkretny model telefonu wejdzie na polski rynek. Dzięki temu nasi klienci przyzwyczaili się do tego, że jesteśmy
na bieżąco i że tylko u nas znajdą każdą nowość – dodaje.
Siła ATOM Webskiego Sklepu tkwi także w dużym magazynie
znajdującym się na obrzeżach Koszalina. Dzięki niemu firma nie
ma żadnych problemów z zaopatrzeniem sklepu i dostarczeniem
dowolnej liczby produktów. Właściciel zwraca także uwagę na
najwyższy poziom obsługi klientów - zatrudniani są jedynie ludzie,
których podobnie jak jego, cechuje zamiłowanie do nowoczesnych technologii. Pod czujnym okiem starszych stażem koleżanek i kolegów realizują firmowe hasło: „I’m Webski & I know it”.
ŚW. MIKOŁAJ JEST Z KOSZALINA
Co zatem pracownicy ATOM Webskiego Sklepu proponują na
udany świąteczny prezent? Od zeszłego roku dużym zainteresowaniem cieszą się smartwatche. Te nowoczesne zegarki to także
odtwarzacze mp3, przeglądarki internetowe i aparaty w jednym.
Świetnie sprawdzają się jako podarek dla osób uprawiających
sport, gdyż wbudowany w nie moduł GPS śledzi przebieg trasy
treningu, przebytą odległość i prędkość bez użycia smartfona. Dla
rodziców, natomiast smartwatch umożliwia niezakłócony kontakt
ze swoimi pociechami.
Hitem tego sezonu są okulary VR. Pozwalają w prosty sposób
przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. Zawsze udanym prezentem będą też powerbanki, które umożliwiają doładowanie
urządzenia elektronicznego bez dostępu do sieci elektrycznej.
- Dla dzieci trafionym prezentem, poza zawsze modnymi gadżetami typowo gamingowymi, mogą być słuchawki lub głośniki
multimedialne. Te drugie odtwarzają muzykę bezprzewodowo
z telefonu, z karty pamięci lub pendrive’a. Mają też funkcję radia.

Starszej młodzieży z pewnością przypadnie do gustu duża wersja głośników multimedialnych z wbudowanym akumulatorem.
Mogą one pełnić funkcję głośnika estradowego podczas sporych
imprez plenerowych – mówi Mariusz Tomczyk.
Co kupić siostrze czy żonie „pod choinkę”? Według Mariusza
Tomczyka doskonale sprawdzą się designerskie etui na telefon
czy tablet lub inny gustowny dodatek do telefonu. Aktywnym paniom spodobają się „akcesoria fit”: etui na telefon na ramię czy
specjalne słuchawki do biegania itp.
A co dla panów? – Wszystko! – śmieje się Mariusz Tomczyk. –
Mężczyźni, którzy przychodzą do sklepu oglądają dosłownie każdą rzecz. Ale udanym prezentem z całą pewnością będą akcesoria do samochodu, gadżety gamingowe, dobrej jakości głośniki
lub słuchawki – dodaje.
Prawdopodobieństwo, że prezent z ATOM Webskiego Sklepu nie przypadnie do gustu naszym bliskim jest niewielkie. Ale
firma, aby zwiększyć zadowolenie klientów, już drugi rok z rzędu w okresie świątecznym prowadzi akcję „Prezent z gwarancją zadowolenia”. Osoba obdarowana, której podarek się nie
spodoba, albo np. nie będzie pasować do jej modelu telefonu
czy tabletu może go wymienić na dowolny inny sprzęt w tej samej cenie. Co ważne, nie potrzebuje do tego dokumentu zakupu. W pudełku każdego zakupionego towaru są bowiem ulotki
wyjaśniające procedurę wymiany i ich okazanie wystarczy, aby
wyjść z ATOM Webskiego Sklepu z gadżetem, który pasuje nam
najbardziej.
ATOM Webski Sklep nie tylko pomaga obdarowywać innych,
ale też przez cały rok wyręcza Św. Mikołaja. Firma angażuje się
w życie lokalnej społeczności. Bierze udział m.in. w akcji „Kupuj
w Koszalinie”, która polega na zakupie lokalnych produktów. Jest
też sponsorem tytularnym Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, wspiera Automobilklub Koszaliński, Stowarzyszenie Mama
w Mieście Koszalin, biegaczy z Rozbieganego Koszalina oraz młodych pływaków ze Znicza Koszalin.
ul. Drzymały 15
ul. Zwycięstwa 156
Koszalin
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„PRZYSTAŃ KULTURA”
WARSZTATY W MIELNIE
Autor: Anna Różańska / Foto: Agnieszka Orsa

Na początku było trochę emocji. No bo to pierwszy raz. Nie wiadomo było, ile i czy w ogóle zgłoszone zostaną
jakieś pomysły. Ale udało się. Projekt pn. „Świąteczne szaleństwa, czyli własnoręcznie szyjemy, dekorujemy,
ozdabiamy i piękny dom mamy!” wygrał w konkursie „Przystań Kultura” realizowanym z programu grantowego
„Działaj Lokalnie IX”.

L

atem w całej gminie Mielno dzieje się bardzo
dużo. Mnóstwo turystów, gwar, muzyka, koncerty, gry terenowe, letnie seanse filmowe. Nawet
brak pogody nie studzi chęci do zabawy i do
różnego rodzaju aktywności. Inaczej jest po
zakończeniu sezonu. Robi się cicho i spokojnie.
Wszystko jakby zwalniało w oczekiwaniu na następny rok i kolejny sezon.
A przecież można spróbować zaktywizować mieszkańców i zachęcić ich do wspólnych działań. Taki w każdym razie cel przyświecał Mieleńskiej Grupie Kulturotwórców, którzy wspólnie ze
Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy
„16. Południk” zaczęli działać.
Najpierw złożyli wniosek w programie grantowym „Działaj Lokalnie IX” i szczegółowo opisali założenia projektu, który chcieli
zrealizować. Szczególnie podkreślili potrzebę aktywizacji mieszkańców gminy Mielno w zakresie uczestnictwa w kulturze oraz
kształtowania oferty kulturalnej poza sezonem letnim. Do tej pory
praktycznie większość działań kulturalnych miała charakter sezonowy i skierowana była głównie do turystów. Co prawda turysta
najważniejszy, bo przysparza dochodów mieszkańcom, ale sami
mieszkańcy też mają swoje potrzeby.
Wniosek został oceniony pozytywnie, grant przyznany. Po gminie rozeszła się wieść, że jest konkurs organizowany dla mieszkań-

ców i z myślą o mieszkańcach. Udział w nim może wziąć każdy,
zarówno organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy inicjatywne czy indywidualni mieszkańcy z gminy Mielno. Nie było żadnych ograniczeń poza jednym warunkiem koniecznym. Pomysł
musiał być skierowany do największej liczby osób. Ważna była
także trwałość pomysłu i jego powtarzalność.
Do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy się uda. Czy będą jakieś propozycje. Ale mieszkańcy nie zawiedli. Zgłoszone zostały
trzy propozycje. Pierwszą był „Festiwal Ryby” wymyślony przez
grupę pań z Chłopów. Mieszkańcy mieli zgłaszać swoje autorskie
przepisy na dania z ryb na zimno. Profesjonalne jury wybrałoby
i nagrodziło najsmaczniejsze. A wszystkie zgłoszone przepisy zostałyby opublikowane w specjalnie wydanej z tej okazji książeczce
kucharskiej pod roboczą nazwą „Mieleńskie dania z ryb na zimno”.
Drugi pomysł został zaproponowany przez Międzyszkolny
Uczniowski Klub Żeglarski „Bałtyk” Mielno. Pomysłodawcy chcieli przypomnieć tradycje żeglarstwa regatowego i turystycznego
oraz kultury marynistycznej z nim związanej, m.in. organizując
spotkanie z kapitanem żeglugi jachtowej o wyprawie żaglowcem
„Wojewoda Koszaliński” przez ocean do Ameryki Północnej na
200-lecie powstania Stanów Zjednoczonych.
Trzeci projekt zaproponowały panie ze Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi i Mieszkańców Mielenka „Słoneczne Mielenko”.
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Nadały mu nazwę „Świąteczne szaleństwa, czyli własnoręcznie
szyjemy, dekorujemy, ozdabiamy i piękny dom mamy!”

A do tego jest satysfakcja , że to ja zrobiłam no i możliwość spotkania się i porozmawiania. A to jest bezcenne.

I ten właśnie projekt zwyciężył. Mieszkańcy gminy, aby zagłosować, musieli przyjechać do hali sportowej w Mielnie, gdzie
prezentowane były wszystkie projekty, zapoznać się z nimi a następnie ocenić każdy z nich. „Świąteczne szaleństwa” zdobyły 644
punkty.

Już teraz można powiedzieć, że pomysł realizowany przez
Stowarzyszenie „Słoneczne Mielenko” jest strzałem w dziesiątkę.
W warsztatach uczestniczyło wiele osób i wszystko wskazuje na to,
że w podobnej formule warsztaty będą realizowane w przyszłości.

Pani Małgorzata Mackiewicz, prezeska Stowarzyszenia „Słoneczne Mielenko” i jednocześnie jedna z pomysłodawczyń i animatorek, mówi: - Ten przedświąteczny czas tak nastraja, żeby
wspólnie zrobić coś dobrego, miłego, ciepłego, co ozdobi nasze
domy i ogrzeje nasze serca. Szyjemy obrusy, poduchy, zdobimy
świeczniki, robimy różne ozdoby, ale także uczymy szycia. Bo dzisiaj szycie, szydełkowanie czy robienie na drutach urosło do rangi
zapomnianej sztuki. Chcemy nauczyć albo przypomnieć umiejętności, dzięki którym nasze babcie dziergały przepiękne serwety
albo haftowały techniką „richelieu”. Dzisiaj wróciła moda na to, bo
takie ręcznie wykonane rzeczy są przecież piękne same w sobie.

A Grupa Mieleńskich Kulturotwórców – tak na marginesie
związana z Centrum Kultury w Mielnie – optymistyczne spogląda w przyszłość. Bowiem cel projektu „Przystań Kultura” został
osiągnięty. Udało się zmobilizować i zaktywizować kilkadziesiąt
osób do wspólnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych
i do wspólnego myślenia na temat przyszłej oferty kulturalnej dla
mieszkańców.
Działanie zostało dofinansowane ze środków Programu „Działaj
Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminy Mielno
i Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska.
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CZEKOLADOWE ŻYCIE
Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Energyphotography.pl

Koszalinianin Przemysław Góral od 18 lat jest cukiernikiem. Osiem lat temu rozpoczął pracę w cukierni
kołobrzeskiego Hotelu Aquarius SPA, a wraz z nią prawdziwą przygodę z czekoladą. Swoją pasję dzieli z życiową
partnerką, Moniką Potyrałą, wspólnie z którą wkrótce otworzy w Koszalinie autorską Pracownię Czekolady.

P

an Przemysław jest obecnie szefem cukierni
pięciogwiazdkowego Aquariusa. Jak podkreśla, na jego podejście do czekolady największy wpływ wywarł belgijski mistrz Philippe Lafont: - Po szkoleniu u niego czekolada stała się
dla mnie na zawsze królową słodkości.

Doskonałe wyczucie smaku oraz umiejętności cukiernika sprawiają, że jego wyroby łechcą podniebienia najbardziej wymagających gości hotelowych. Przemysław Góral zaskakuje nie tylko
zjawiskowymi tortami, wypiekami, deserami, ale również ręcznie
robionymi czekoladowymi pralinkami. - Stawiam na jakość, więc
czasami ich przygotowanie zajmuje mi nawet pięć godzin - mówi
pan Przemysław. - Moje wyroby muszą smakować wyjątkowo, być
dopracowane w każdym calu.
Aby tak się stało, cukiernik używa oryginalnej belgijskiej czekolady bazującej na ziarnach kakaowca pochodzących z Meksyku
i Ameryki Południowej. – Wysokiej jakości półprodukty budują
smak, wygląd i kruchość czekoladki – wyjaśnia cukiernik. – Chodzi
tutaj o tak zwane temperowanie czekolady. Jeżeli jest to wyko-

nane starannie, praliny są kruche, mają naturalny połysk, nie rozpuszczają się w dłoniach i szybko zastygają podczas przygotowania. To świadczy o ich doskonałej jakości.
Wygląd czekoladki jest naprawdę istotny, bo jak wiadomo –
najpierw „jemy oczami”. Jednak kwintesencję wrażenia stanowi
nadzienie. Przemysław Góral opiera się na smakach rodzimych:
rokitnika, czarnego bzu i sosny, a także egzotycznych – maracui,
bergamotki i yuzu.
Praliny koszalinianina zaskakują nie tylko smakiem, ale również wyglądem. Są to małe dzieła sztuki o oryginalnych kolorach
i kształtach. Kiedy otwieramy eleganckie pudełko, przed naszymi
oczami pojawia się mieszanka czekoladek o nadzwyczajnym zabarwieniu i kształtach. Usta, serca, kulki, choinki – wszystko, co
klient sobie umyśli, bądź pan Przemysław zaproponuje. A wyobraźni cukiernikowi nie brakuje. Jak sam przyznaje, uwielbia
eksperymentować z kształtami, smakiem oraz wyglądem czekoladek. Obok wspomnianych sześciu smaków, proponuje niezwykłe
połączenie czekolady z kaszą gryczaną i parmezanem, ganasz
z czekolady mlecznej z burakowym żelkiem... Nie brakuje również
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nadzień sezonowych – choćby świątecznych, pachnących przyprawami korzennymi, gdzie dominuje połączenie imbiru z mandarynką albo czekolady z masą serową i makową.
Przemysław Góral jest nie tylko szefem cukierni w Hotelu Aquarius SPA. Swoją pasję realizuje również prywatnie – przygotowując praliny, czekolady a także niezwykłe torty dla swoich przyjaciół
i krewnych.
Olbrzymie zapotrzebowanie na słodkie spersonalizowane dzieła sztuki spowodowało, że Przemysław Góral wspólnie z partnerką życiową Moniką Potyrałą postanowił otworzyć w Koszalinie na
przełomie grudnia i stycznia Pracownię Czekolady. Pomysł okazał
się na tyle atrakcyjny, że pani Monika wygrała konkurs koszalińskiego magistratu „Firma na start” i otrzymała 20 tysięcy złotych
na założenie własnej działalności. – Miłość do czekolady mam we
krwi – opowiada zwyciężczyni konkursu. – Od półtora roku sama
przygotowuję praliny, jednak zanim do tego doszło, uczyłam się
w Akademii Umiejętności Barbary Luijckx w Inowrocławiu, najbardziej znanej w kraju.
Sukces ręcznie robionych czekoladek nie jest dla obojga zaskoczeniem. - Ludzie poszukują czegoś nowego, indywidualnego,
czegoś, co miło zaskoczy przyjaciół, rodzinę czy kontrahentów.
Dlatego zamówienia spływają zewsząd, są to zarówno osoby prywatne, firmy, hotele. Mogą to być praliny z logiem firmy dla klientów, z nadrukami postaci bajkowych na urodziny czy do sklepu
zabawkarskiego, jak również podziękowania dla gości weselnych.
W ofercie Pracowni znajdą się również czekolady. - Nie będą
to standardowe tabliczki, jakie możemy dostać w każdym sklepie
- opowiada cukiernik. – Ich odmienność będzie widać na pierwszy rzut oka, bo będą miały od 200 do 400 gramów, kształty koła,
kwadratu, serca.
Wyjątkowy będzie także ich smak, bo wypełnione zostaną
liofilizowanymi owocami. Co to znaczy? To metoda, która polega na usunięcie wody z żywności, po uprzednim jej zamrożeniu.
Ogromną zaletą jest przede wszystkim to, że owoce zachowują
wówczas swój naturalny smak, zapach, kolor i, co najważniejsze,
wartości odżywcze.
Pracownia Czekolady ma być w zamyśle jej twórców jedynym
miejscem w Koszalinie, gdzie klient będzie mógł zrealizować najskrytsze i najdziwniejsze wariacje na temat czekolady. – Cieszę się
na samą myśl o takich zamówieniach – przyznaje cukiernik. – Kiedyś poproszono mnie o wykonanie z czekolady popiersia człowieka. Wtedy odmówiłem, nie miałem potrzebnej wiedzy i umiejętności. Dzisiaj podjąłbym wyzwanie.
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TANIEC ZAMIAST
NARZEKANIA I PIGUŁEK
Autor: Anna Różańska / Foto: Energyphotography.pl

W ramach działającego na Politechnice Koszalińskiej Uniwersytetu III wieku w 2007 roku powstał zespół
taneczny GRACJA. Utworzyły go panie, które wcześniej brały udział w pokazie mody i ćwiczyły wspólnie
choreografię do występu. Po pokazie nie chciały się rozstać, tylko dalej robić coś ciekawego na emeryturze.
I robią to od 10 lat pod wodzą pani Grażyny Mulczyk-Skarżynskiej, swej trenerki i choreografki.

P

ani Grażyna mówi o GRACJI: - Zamiast rozmawiać o chorobach i tabletkach panie zaczęły tańczyć. A taniec wyzwala endorfiny,
daje poczucie wolności i zapomnienia. Miały
cel działania i radość ze spotkań. Po raz pierwszy wystąpiły w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym na zakończenie roku akademickiego Politechniki Koszalińskiej. Od tamtej pory zaczęły być zauważane
i zapraszane na różne okolicznościowe imprezy w mieście. Brały
udział w Spotkaniach z Folklorem, działaniach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, senioraliach, majówkach, Europejskich
Dniach Dziedzictwa Narodowego na Zamku w Siemczynie i kilkakrotnie w Ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku w Warszawie,
skąd przywiozły wiele trefeów: III, II, dwukrotnie I miejsca. W tym
roku zdobyły III nagrodę w Warszawie za taniec jazzowy New
York.
W swoim repertuarze GRACJA ma polskie tańce narodowe,
tańce cygańskie, greckie, kankan, twist, etiudy tematyczne. Pa-

nie także stepują. Grupa otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta
Koszalina w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony
kultury. - Najważniejsze jest jednak zwycięstwo nad swoim wiekiem i ciałem. Już od 10 lat panie udowadniają, że można ruszyć
się z domu i dzielić się radością z innymi, a nie narzekać na bezwyjściowość i trudny czas. Można dbać o siebie, mieć swój udział
w zmieniającym się życiu. Po prostu być kobietą w rytmie – podkreśla Grażyny Mulczyk-Skarżynska.
Bez niej nie byłoby GRACJI (podobnie jak zespołu SZYK,
również złożonego z dojrzałych choć znacznie młodszych pań).
Z wykształcenia pani Grażyna jest psychologiem. Przez pewien
czas pracowała we Wrocławiu w Teatrze Współczesnym i tamtejszej operze. W 1979 roku na stałe przeniosła się do Koszalina.
Szybko dała się poznać jako utalentowany pedagog, prowadząc
zajęcia z młodzieżą w Miejskim Domu Kultury i szkołach oraz jako
choreograf – m.in. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. O sobie
mówi tak: - Tańczę od przedszkola. W grupie starszaków występowałam w stroju łowickim i nie mogłam się nacieszyć tęczową
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spódnicą. Potem były trzy lata rytmiki, wyczynowa gimnastyka
sportowa w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym,
na studiach gimnastyka artystyczna w klubie sportowym i epizody taneczne w Teatrze Współczesnym i Operze Wrocławskiej.
Po studiach pedagogiczno-psychologicznych - kursy taneczne
w modern jazzie, tańce historyczne, afro dance, choreoterapia
i prywatne lekcje tańca orientalnego. Prowadziłam z sukcesami
ogólnopolskimi zespoły taneczne, najpierw dziecięce, potem
młodzieżowe, teraz kobiet dojrzałych. Kiedyś jeździłam na szkolenia, a obecnie korzystam z przyjezdnych fachowców, specjalizujących się w danej dziedzinie tanecznej oraz z filmów w Internecie. Wciąż się uczę, by mieć co przekazać zespołom, odkrywać
nowy ruch, inspirować innych w tworzeniu piękna. Bo żeby się
przebić na ogólnopolskim rynku, trzeba zaskakiwać czymś nowym, efektownym, poruszać i wzruszać. Każdy taniec to inna for-

ma i emocje. Kostium jest odbiciem, symbolem przekazu. Taniec
wymaga wizualnej oprawy. A na to potrzeba pieniędzy. Często
się zmagam z biurokracją. Ale taniec ma moc i kruszy twarde serca innych. Pomysły biorę z życia, obserwuję poruszanie się ludzi,
zwierząt, kwiatów i zjawisk w przyrodzie. A muzyka podpowiada mi ton i rytm. Wtedy wiruję z innymi jak promienna drobinka
w przestrzeni.
Być może znajdzie się sponsor, który z okazji 10-lecia GRACJI
nieco ulży zespołowi a głównie jego instruktorce w zdobywaniu
funduszy potrzebnych na pokrycie kosztów wyjazdów, wynajem
sal do ćwiczeń oraz strojów? Jeśli tak – chętnie przekażemy potrzebne do kontaktu dane. A tymczasem gratulujemy pięknego
jubileuszu i życzymy dalszych długich lat radości ze wspólnego
tańczenia!
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DZIESIĘĆ LAT „PASJI”
Autor: Anna Różańska / Foto: Marcin Betliński

Obchodzące 10-lecie istnienia koszalińskie Studio Tańca Pasja uczciło swój jubileusz Turniejem o Puchar
Regionów Polski Północnej i Grand Prix Ekstraklasy Federacji Tańca Sportowego. Było to największe tego
typu wydarzenie jakie miało miejsce w ostatnich latach Koszalinie.

W

pokazach konkursowych wystąpiło ponad dwieście par. Doskonale
wypadli podopieczni Studia Pasja.
W Pucharze Regionów Polski Północnej trzecie miejsce zajęli Wiktoria
Hendzel i Gabriel Biesek. Jednocześnie uzyskali oni awans do klasy tanecznej C, co w przypadku tak młodych tancerzy (zaledwie dziesięcioletnich) zdarza się rzadko. Również trzecie miejsce i klasę

wyższą D uzyskała para Julia Utecht oraz Marcel Kempa. Z kolei
pierwsze miejsce i klasę C w swojej kategorii uzyskali Karina Kujawa i Bartosz Kozub.
Studio Tańca Pasja prowadzi znany tancerz Robert Rowiński
wraz ze siostrą Wioletą Wojciechowicz. Piękny turniej w Hali Widowiskowo-Sportowej to ich zasługa, podobnie jak zaproszenie
gwiazd: zwycięzców TAŃCA Z GWIAZDAMI - Jacka Jeschke i Hanny Żudziewicz.
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CZAS WYPRZEDAŻY,
CZYLI KIEDY NAJKORZYSTNIEJ
KUPIĆ SAMOCHÓD?
Autor: Adam Różański

Czy Święty Mikołaj schowa nam pod choinką wymarzony samochód? Dziecko pewnie powiedziałoby, że to zależy
od tego, czy byliśmy grzeczni czy nie. Zamiast czekać na 24 grudnia warto samemu sprawić sobie prezent.
Specjaliści branży motoryzacyjnej twierdzą, że nie ma w kalendarzu lepszego miesiąca na kupno nowego
samochodu lub używanego auta z salonu jak właśnie grudzień. Szał przedświątecznych promocji i ofert specjalnych
dotyczy każdej branży.
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rujemy także promocyjne oferty kredytowe oraz korzystny leasing
w programie Smart Plan. Staramy się jego warunki dopasować do
indywidualnych wymagań klienta. A w zakresie innych świadczeń,
warto jeszcze dodać, że konfigurujemy akcesoria, przygotowujemy korzystne oferty na opony zimowe, których montaż jest gratisowy w przypadku zakupu w naszym salonie. Obniżamy ceny,
proponujemy klientom dodatkowe promocje.
Warto również wspomnieć o fakcie, który nie jest bez znaczenia,
że każda oferta wyprzedażowa dotyczy ograniczonej liczby egzemplarzy. Klient decydując się na zakup samochodu na początku
wyprzedaży ma większy wachlarz możliwości wyboru modeli, konfiguracji wyposażenia, dostępnych kolorów nadwozia czy wnętrza.
Przypomnijmy, że wybieramy spośród modeli już wyprodukowanych lub dostępnych z produkcji 2016, a więc nieodkładanie
w czasie podjęcia decyzji przez klienta jest istotną kwestią.
Salony samochodowe szykują oferty wychodzące naprzeciw
oczekiwaniom odbiorców. Klienci mogą pojawić się w Salonie
Lexus Kozłowski w Szczecinie, przymierzyć się do wybranego auta,
wykonać jazdę próbną, zapytać konsultanta. Stali klienci wiedzą,
że to idealny czas na zakup samochodu, nowi często dopiero podczas wizyty w salonie przekonują się, jak korzystne oferty przygotował diler: - Warto pamiętać, że w naszym salonie nie brakuje także
samochodów używanych. Klienci, którzy kupują nowe auta często
zostawiają w rozliczeniu swoje dotychczas używane samochody,
a zainteresowanie nimi wciąż wzrasta. To są różne samochody, nie
tylko takiej marki jak Lexus czy Toyota. Samochody są sprawdzone
i spełniają wszystkie warunki jakościowe. Dbamy o nie, bo oferując
samochody używane z naszych salonów musimy być przekonani
co do sprawności i jakości pojazdu – przekonuje Maciej Skitek.

Przykładowe modele, które można mieć w promocyjnych ofertach z produkcji 2016. Ceny robią wrażenie:
- Lexus CT200h – oferta wyprzedażowa od 89.900 zł / cena detaliczna od 117.900 zł (rabat 28.000 zł)
- Lexus IS200t – oferta wyprzedażowa od 148.900 zł / cena detaliczna od 174.800 zł (rabat 25.900 zł)
- Lexus NX200t – oferta wyprzedażowa od 165.200 zł / cena detaliczna od 194.400 zł (rabat 29.200 zł)
- Lexus RX450h – oferta wyprzedażowa od 295.900 zł / cena detaliczna od 348.900 zł (rabat 53.000 zł)

S

Firmy posiadające w swoich flotach więcej samochodów mogą
otrzymać jeszcze wyższe rabaty. – Kryterium to minimum 5 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zarejestrowanych
w firmie. Wówczas firma otrzymuje dodatkowy rabat flotowy od
dilera. A skala rabatu jeszcze wzrasta, kiedy mówimy o dużej flocie
z liczbą posiadanych samochodów co najmniej 20 sztuk – podkreKrzysztof Dranikowski, dyrektor Salonu Lexus śla Krzysztof Dranikowski.
Kozłowski w Szczecinie, mówi: - Najlepszym czasem na zakup samochodu jest koniec roku, gdyż pojawiają się barGrudzień to czas świąteczny. Wybierając pod choinkę prezent
dzo duże korzyści w postaci rabatów cenowych. Wielu klientów dla siebie i bliskich, warto spełniać marzenia . Samochody takie
czeka cały rok, żeby zrobić sobie w grudniu taki prezent. Dzięki jak Lexus to synonim bezpieczeństwa, klasy i dobrej jakości, zaś firpromocjom zakupując samochód taki jak Lexus można zaoszczę- mie zapewniają pozytywny wizerunek. Warto zapoznać się z ofertą
dzić duże pieniądze. Rabaty sięgają nawet 24 procent wartości Salonu Lexus Kozłowski w Szczecinie bliżej – tym bardziej, że jest
pojazdu, więc to są bardzo dobre okazje do tego, by kupić swój czynny również do godziny 16.00 w soboty.
wymarzony samochód. Hybrydowego Lexusa CT200h można kupić już za 89.900 złotych brutto, czyli o blisko jedną czwartą taniej,
niż w regularnej ofercie.
Lexus Szczecin, ul. Mieszka I 25
Maciej Skitek, kierownik działu handlowego w Salonie Lexus
Kontakt: (91) 433 35 88
Kozłowski w Szczecinie, dodaje: – Poza obniżkami cenowymi ofelexus@lexusszczecin.pl
amochodów do wyboru jest bardzo dużo. To nie
są końcówki serii. Sezon wyprzedaży w salonach
samochodowych nie jest więc typowym „wietrzeniem magazynów”.
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SZYBCY
I BEZPIECZNI
Autor: Aneta Dolega / Foto materiały prasowe

Bezpieczna i szybka jazda po lodzie, śniegu, mokrej, nierównej nawierzchni, czy mokrych i bardzo śliskich liściach.
Samochody marki BMW świetnie sobie z tym radzą dzięki właściwościom systemu xDrive. Śmiało można stwierdzić,
że to napęd na cztery koła, który zrewolucjonizował świat motoryzacji.

K

iedy oglądamy filmowe pościgi samochodowe nierzadko marzymy by być jak ci
geniusze kierownicy, którzy wychodzą cało
z każdego ostrego zakrętu czy nieprawdopodobnego poślizgu. Oczywiście nie namawiamy was do popisów kaskaderskich
ale czasem sytuacja na drodze wymaga od
nas nie tylko dobrego refleksu. Otóż napęd xDrive zapewnia nie
tylko wymierne korzyści podczas jazdy, ale dzięki szybkim reakcjom również wyższy poziom bezpieczeństwa we wszystkich niekorzystnych warunkach na drodze. Jak to działa?
System xDrive rozdziela siłę napędową w sposób płynny między oś przednią i tylną. Mechanizm potrafi natychmiast rozpoznać
potrzebę zmiany rozdziału siły napędowej i szybko zareagować.
W trybie „on road” odbywa się to z reguły jeszcze przed ewentualną utratą przyczepności koła. Dzięki temu podczas dynamicznego
pokonywania zakrętów xDrive przenosi na obie osie optymalną
w danym momencie siłę napędową, redukując nadsterowność
i podsterowność pojazdu.
Na drogach utwardzonych układ xDrive oferuje znacznie lepszą zwinność auta i większe bezpieczeństwo jazdy. Ponadto ten
system ułatwia poruszanie się na nieutwardzonych lub śliskich nawierzchniach, ponieważ w przypadku utraty przyczepności jednego z kół siła napędowa kierowana jest natychmiast na pozostałe
koła.
O napędzie xDrive mówi się, że jest inteligentny. Jakkolwiek

to słowo często jest nadużywane to w tym przypadku pasuje.
W przeciwieństwie do innych napędów na cztery koła reagujących dopiero wtedy, gdy koła zaczną boksować, czyli kręcić się
w miejscu, xDrive potrafi analizować polecenia kierowcy. Jest
więc na swój sposób inteligentny. Przykładowo na podstawie
położenia pedału gazu rozpoznaje sytuacje, w których napęd
na wszystkie koła jest pożądany. W rezultacie działanie systemu
napędu na cztery koła ma miejsce zanim powstanie poślizg. Cóż,
bohaterowie filmowej serii „Fast & Furious” nie pogardziliby takim
wynalazkiem…
System napędu na wszystkie koła BMW xDrive zadebiutował
w 2003 – wraz z wprowadzeniem na rynek motoryzacyjny pierwszej generacji BMW X3. Od tego czasu system stosowany jest
opcjonalnie lub standardowo we wszystkich seriach modelowych BMW i BMW M. Wraz z wprowadzeniem systemu xDrive
narodziła się zupełnie nowa technologia napędowa – pierwszy
regulowany elektronicznie napęd na wszystkie koła. Od tej chwili napęd xDrive był stale rozwijany, ulepszany i optymalizowany,
jednak jego podstawowa koncepcja do dziś pozostała niezmieniona. W odpowiedzi na wyraźnie rosnący popyt na samochody
z napędem na wszystkie koła firma BMW w ostatnich latach znacząco rozszerzyła ofertę modeli z napędem xDrive. Podczas gdy
w roku 2009 w cennikach BMW można było znaleźć 34 warianty
modelowe z tym napędem, dziś możemy wybierać spośród aż
ponad stu różnych wariantów. Oznacza to, że dzisiejsza oferta
BMW w blisko 50 procentach składa się z pojazdów z napędem
xDrive. W tym przypadku jechać szybko znaczy tyle samo co bezpiecznie.
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Mercedes GLC 220 d 4MATIC Coupé
Pojemność silnika 2143 cm3
Moc silnika 170 KM
Prędkość maksymalna 210 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h 8,3 s.
Skrzynia biegów automatyczna
Minimalne zużycie paliwa 5l/100 km
Średnie zużycie paliwa 5,4/100 km
Cena od 206 tysięcy złotych

KOMFORTOWO
I SPORTOWO
Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska

Ma 170 koni mechanicznych, jego spalanie potrafi zejść poniżej 5 litrów na 100 kilometrów. Jest niezwykle
funkcjonalny, ma sportowe zacięcie, a jednocześnie potrafi być naprawdę ekonomicznym autem. I na dodatek
jest Mercedesem. Czy można chcieć czegoś więcej?

N

owy Mercedes GLC Coupé łączy muskularną sylwetkę SUV-a z dynamicznymi
kształtami coupe. Szerokie nadwozie oraz
zorientowane poziomo lampy tylne nadają
autu śmiałe, mocne oblicze. Osłona chłodnicy o strukturze diamentowej z centralnie
umieszczoną gwiazdą i jedną listwą już od
pierwszego spojrzenia podkreśla jego sportowy charakter. To tylko jeden z wielu detali czyniących to auto niezwykłym – od linii
dachu, poprzez muskularny design tyłu nadwozia, aż po standardowe 18-calowe aluminiowe obręcze kół.
CZYSTA DYNAMIKA
Wnętrze auta wyznacza nowe wzorce – standardowe siedzenia
pokryte sztuczną skórą i miękkie w dotyku powierzchnie zachwycają w równym stopniu kierowcę i pasażerów. Konsola środkowa
jest nowocześnie oszczędna, zdobią ją czarne elementy ozdobne
o wyglądzie lakieru fortepianowego, natomiast na desce rozdzielczej nowoczesny charakter nowego GLC Coupé odzwierciedla
poziomy element ozdobny pokryty srebrnym chromowaniem.
Wygląd i wyposażenie auta jest ucieleśnieniem czystej dynamiki, jednak za nim kryje się coś jeszcze więcej: przestrzeń i elastyczność większe niż w jakimkolwiek innym sport coupé. Po złożeniu
siedzeń tylnych przestrzeń bagażowa ma maksymalną pojemność
1205 litrów. Przyjrzyjmy się teraz wyposażeniu, również ono jest
imponujące. Automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma bie-

gami do jazdy w przód zapewnia wydajność, komfort i dynamikę
na całkiem nowym poziomie. Zachwyca jeszcze szybszymi i łagodniejszymi zmianami biegów. Jednocześnie skrzynia 9G-TRONIC przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa. Przyjemność z jazdy w każdych warunkach zapewnia napęd na cztery koła.
JESZCZE BARDZIEJ BEZPIECZNY
W nowym Mercedesie znajdziemy mnóstwo elementów zwiększających bezpieczeństwo. Mamy system Adaptive Brake z funkcją
Hold, czyli osuszaniem tarcz hamulcowych i asystentem ruszania
na wzniesieniu. Attention Assist monitoruje zachowanie kierowcy
i ruchy kierownicą. Jeśli zarejestruje przy tym określone wzorce
zachowań, pojawiające się często przy pogłębiającym się zmęczeniu, sygnalizuje to dużym symbolem filiżanki kawy na wyświetlaczu
wielofunkcyjnym zintegrowanej tablicy wskaźników oraz sygnałami dźwiękowymi. Nie musimy już martwić się o jakość naszych
hamulców. W przypadku zużycia okładzin poinformuje nas o tym
wskaźnik ich zużycia. Następnym pomocnym rozwiązaniem jest aktywna ochrona przed najechaniem na pojazd jadący z przodu. Collision Prevention Assist Plus to przewidujący system wspomagania
jazdy, w którym połączono radarowe ostrzeganie o zbyt małej odległości, wspomaganie hamowania przez adaptacyjnego asystenta układu hamulcowego oraz funkcję samoczynnego hamowania
częściowego. Są również systemy stabilizujące tor jazdy ESP z asystentem bocznego wiatru, asystent dynamicznej jazdy na zakrętach
ESP, system ochrony pieszych z aktywną maską silnika, system kontroli ciśnienia w oponach czy mnóstwo poduszek powietrza.

MOTORYZACJA

A jak z funkcjonalnością? Dzięki dwóm dużym, okrągłym wskaźnikom i centralnemu kolorowemu wyświetlaczowi wielofunkcyjnemu o przekątnej ekranu 13,97 cm, zintegrowana tablica wskaźników wizualizuje wszystkie ważne informacje w polu widzenia
kierowcy. Wskaźnik ECO wspomaga paliwooszczędny sposób
jazdy. Komputer podróżny dostarcza ważnych informacji na temat
eksploatacji pojazdu. Pozwala między innymi wywoływać informacje o zasięgu, a także średnim oraz chwilowym zużyciu paliwa
i prezentuje je na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Do komfortowej
obsługi służą przyciski na kierownicy. Nawigacja, telefon, audio,
wideo, Internet – system obsługi urządzeń dodatkowych i nawigacji Comand Online daje kierowcy kontrolę na tymi i wieloma innymi funkcjami. Wskazania widoczne są w wysokiej rozdzielczości
i w kolorze na wyświetlaczu multimedialnym o przekątnej ekranu
21,3 cm. Obsługę ułatwia wielofunkcyjna, obszyta skórą kierownica. Wyświetlacz pomoże nam również w parkowaniu. Podłączone
są do niego bowiem kamery parkowania czy cofania.
Przyjemność z jazdy zwiększy także wiele innych przydatnych
rozwiązań. Mamy elektrycznie regulowane przednie fotele, dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewane przednią i tylną szybę. Jest również system 20CD. Ten system multimedialny
łączy rozrywkę, informacje oraz komunikację. Audio 20 CD oferuje dostęp do Internetu, radio, podwójny tuner i odtwarzacz CD.
Łączy się z urządzeniami przenośnymi przez interfejs Bluetooth
i w połączeniu z innymi elementami wyposażenia daje możliwość
nawigacji. A ta również jest z najwyższej półki – Garmin Map Pilot. Wskazania map w standardzie Garmin widoczne są w wysokiej rozdzielczości i w kolorze na dużym wyświetlaczu systemu
multimedialnego z dodatkowymi wskazówkami nawigacyjnymi
na zintegrowanej tablicy wskaźników. Orientację ułatwiają widoki 3D z dokładną prezentacją dróg i budynków oraz realistyczny
asystent pasa ruchu i skrzyżowań. Wszystko uzupełnia system

nagłaśniający z pięcioma głośnikami i technologią Frontbass.
Gwarantuje doskonały i zrównoważony dźwięk. Głośniki basowe
zintegrowane są w nadwoziu samochodu.
O wyposażaniu, schowkach, innowacyjnych rozwiązaniach Mercedesa GLC Coupé można opowiadać godzinami. Pewne jest to,
że samochód ten nadaje się zarówno do poruszania się po mieście, jak i długich, dalekich, rodzinnych podróży. Dzięki przełącznikowi Dynamic Select, który pozwoli dotknięciem palca wybrać
styl jazdy: komfortowy, sportowy, bardzo sportowy, wydajny lub
zindywidualizowany zachwyci nawet najbardziej wymagających
kierowców. Tym bardziej, że do wybranego programu system
dostosuje określone parametry, takie jak charakterystyka pracy
silnika, skrzyni biegów i układu kierowniczego.

63

64

MOTORYZACJA

CZTERY KÓŁKA NA GWIAZDKĘ
Autor: Rafał Witkowski / Foto: Agnieszka Orsa

Tradycyjnie, jak co roku w okresie świątecznym, Grupa Mojsiuk przedstawia na naszych łamach propozycje
naprawdę wyjątkowych prezentów na Gwiazdkę. Może to jest ten moment, by pozwolić sobie na spełnienie
marzenia i zakup komfortowego auta?
Honda CR-V
Auto prezentują: Krzysztof Kwiatkowski (doradca handlowy)
i Jacek Rachwalski (kierownik sprzedaży salonu Honda Mojsiuk
Auto KM w Starych Bielicach 128 k/Koszalina, nr tel.:94 347 73 62)
Honda CR-V to lider segmentu SUV na świecie. Biorąc pod
uwagę cztery generacje modelu CR-V, jest to najlepiej sprzedający się SUV na świecie.
Auto wyposażone jest w dwulitrowy silnik benzynowy. Jest to
trwała i niezawodna jednostka wolnossąca. Dzięki zastosowaniu
rozwiązania z zmiennymi fazami rozrządu zadbano również o ekonomiczność użytkowania auta. Honda dużą wagę przywiązuje do
bezpieczeństwa kierowcy oraz pasażerów, dlatego auto wyposażone zostało w poduszki oraz kurtyny powietrzne. Parkowanie
auta ułatwią sensory umieszczone z przodu i tyłu oraz kamera cofania. Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna oraz podgrzewane fotele przednie zapewnią wysoki komfort podróżowania.
Auto wyposażone jest w system multimedialny Honda Connect
+. W skład, którego wchodzą min.: nawigacja (po polsku) wraz
z 4-letnią aktualizacją map, bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth.

Mercedes-Benz Klasy C Cabriolet
Samochód prezentuje Krzysztof Piszko (doradca handlowy w salonie Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach 128 k/Koszalina,
nr tel.: 94 347 73 72Mercedes-Benz Klasy C Cabriolet miał
swoją premierę podczas genewskiego salonu samochodowego
i doczekał się właśnie swojego oficjalnego wyjścia na rynek. Auto
można już zamawiać w salonach.
C Klasa Cabrio wyglądem i sylwetką nie różni się znacznie od
wersji Coupe. Dla ciekawych model C Klasy jest bardzo podobny
do większej Klasy S. O ile przedni pas jest zapożyczony z standardowej odmiany Klasy C, a tylne pochodzą z klasy S Coupe, które
zostały nieznacznie powiększone. Podobny jest także tylny zderzak, zakończenie klapy bagażnika oraz niewielki dyfuzor. Względem poprzednika nowy Mercedes Klasy C Cabrio zyskał 95 mm
długości, 40 mm szerokości, a rozstaw osi zwiększył się o 80 mm.
Poza składanym dachem, C Klasa o nadwoziu kabrioletu jest
wyposażony w system odpowiadający za ogrzewanie okolicy szyi
u kierowcy i pasażera. Kolejny z systemów niweluje zawirowania
powietrza w kabinie przy złożonym dachu, do tego we wnętrzu
wygospodarowano miejsce dla czwórki dorosłych osób. Pasa-
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żerowie drugiego rzędu siedzą na dwóch oddzielnych fotelach,
które mogą być niezależnie składane. Klienci mają do wyboru aż
13 wariantów tapicerki!
Peugeot 3008
Auto prezentują Dariusz Kieliański (kierownik sprzedaży w sa
lonie Peugeot Mojsiuk Motor, Stare Bielice 128 k/Koszalina,
tel.: 94/342 51 00) oraz Justyna Gołębiowska (doradca ubez
pieczeniowy)
Zaledwie kilka tygodni po prezentacji nowego PEUGEOT 3008
zaprezentowana została jego najbardziej dynamiczna i ekskluzywna wersja: GT. Proponuje ona prawdziwie nowoczesną interpretację tego, czym może być przyjemność z jazdy i jest przeznaczona
dla estetów poszukujących nowych doświadczeń za kierownicą.
Wersja GT stanowi ukoronowanie oferty najnowszego SUV-a francuskiej marki.
Nowy PEUGEOT 3008 został wyposażony w silnik 2,0 l BlueHDi
180 S&S i automatyczną skrzynię EAT6 o sześciu przełożeniach.
Posiada szereg wyróżniających tę wersję elementów wraz z dostępnym w opcji wyjątkowym dwukolorowym nadwoziem typu
„Coupe Franche”. Uzupełnieniem oferty jest wersja GT Line napędzana bardziej ekonomicznymi i przystępnymi cenowo silnikami o poziomie wyposażenia stanowiącym syntezę sportowego
zacięcia i elegancji. Nowe PEUGEOT 3008 GT i GT Line wpisują
się w tendencję stałego podnoszenia klasy modeli Marki i są dostępne od października 2016 roku, czyli już od momentu debiutu
rynkowego nowego modelu.

We wnętrzu odnajdziemy typową dla wersji GT sportową elegancję. Nowy PEUGEOT i-Cockpit® – montowany w standardzie
w każdej wersji PEUGEOT 3008 – zachwyca spektakularną linią
deski rozdzielczej i zaawansowanymi technologiami. Już podstawowa wersja PEUGEOT 3008 GT robi wrażenie bogatym wyposażeniem i niemal futurystyczną stylistyką wnętrza. Starannie dobrane materiały i precyzyjne spasowanie elementów przyczyniają
się w istotny sposób do wrażenia wysokiej jakości wykończenia
kabiny. Uwagę zwracają niezwykle dopracowane detale. Projektanci wersji GT zdecydowanie postawili na finezję i elegancję
wykończenia. Odrzucili blichtr i krzykliwą ostentację na rzecz dyskretnego uroku luksusu.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do salonów Grupy Mojsiuk

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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MILLENNIUM DENTAL
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

Piękna jest radość świątecznego czasu,
ciepłe są myśli i serdeczne życzenia.
Niech pokój, miłość i szczęście otoczą nas wszystkich,
a Nowy Rok przyniesie powodzenie
i spełnienie wszelkich planów

ul. Jantarowa 25a, Koszalin tel. 94 347 70 63 www.millennium-dental.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
firma Royal Greenland Seafood
pragnie życzyć Państwu pogodnych,szczęśliwych
i rodzinnych Świąt, podczas których
nie zabraknie uśmiechu, zrozumienia
oraz chwili wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech na Waszym stole nie zabraknie naszych pyszności!

ROLADKI Z HALIBUTA Z ZIOŁAMI
1,5 kg fileta z halibuta
1 łyżeczka soli
2 łyżki stołowe natki pietruszki
1 łyżka stołowa świeżego tymianku
2 sztuki szczypiorku z cebulkami
1 sztuka papryczki chili czerwonej
2 ząbki czosnku
Sposób przygotowania:
• Rozgrzać piekarnik do 180oC.
• Posiekać zioła, chili i czosnek, pokroić cebulę ze szczypiorem na plasterki. Rozmieszać z solą, rozłożyć
na filetach i zawinąć. Najlepiej użyć wykałaczek do spięcia roladek.
• Roladki posypać z wierzchu ziołami i włożyć je do żaroodpornego naczynia wysmarowanego olejem.
• Piec halibuta w piekarniku na dolnej kratce przez ok. 10 minut.
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KIERUNEK: NORWEGIA
POZNAJ OSLO
Autor: Marta Legieć / Foto: Visit Norway

Krainę fiordów zamieszkują niespokojne duchy. Tak jak Oslo, mające w sobie powolny oddech wiejskiego
życia i zadyszkę europejskiej stolicy. Z jednej strony granice miasta wyznacza przepiękny fiord, z drugiej
zaś góry. Nietrudno pokochać to miejsce. I to od pierwszego wejrzenia.

K

ojarzone głównie z chłodem i pokojową
nagrodą Nobla Oslo to nowoczesne i zróżnicowane miasto, a każda z jego części
wnosi coś interesującego do całości. Jest
pociągające, szczególnie gdy ściska mróz.
Przecież Norwegia to idealny kierunek na
zimę. Ta pora roku stroi tutejsze miasta
i miasteczka w śnieżne czapy, mróz krzesze iskry, a nad głowami trwa w najlepsze spektakl z zorzą polarną w roli głównej. Do
tego zapierające dech krajobrazy, fiordy, otoczone górami zatoczki i rybackie wioski zaczepione o poszarpane brzegi. Stukilometrowy fiord Oslofjorden wrzyna się zygzakiem w linię brzegową i daje przedsmak tego, co można zobaczyć, jeśli w Oslo
postanowimy rozpocząć podróż po Norwegii.
SKANDYNAWSKI PANTEON
Magazyn “New York Times” opisał Oslo jako miasto “gotowe,
aby zabłysnąć”. Bycie prekursorem zobowiązuje. Trzeba świecić
przykładem, przecierać szlaki. Zapewne dlatego ambitni architekci i młodzi szefowie kuchni miejscowych restauracji wysoko
zawieszają poprzeczkę miastu, znanemu ze swojej tętniącej życiem atmosfery, oryginalnej architektury i znakomitego jedzenia. Sami mieszkańcy Oslo zadają kłam obiegowym opiniom

o chłodnych i powściągliwych Norwegach. Żyją w mieście będącym najstarszą skandynawską stolicą. W 1048 r. założył je król
Haralda Srogi.
Życie tu nie należało do najłatwiejszych. Jak z głębokiego worka wysypywały się nieszczęścia, aż w 1624 roku pożar doszczętnie strawił miasto. Król Danii i Norwegii Christian IV odbudował
je – w renesansowym stylu – i nadał mu swoje imię. Do 1925 roku
nosiło więc nazwę Christiania. Rzeczywiście, „Christiania” brzmi
świetnie, jednak decyzja Norwegów o powrocie do starej nazwy
wydaje się uzasadniona, szczególnie jeśli zagłębimy się w przeszłość kraju i odkryjemy jego kolejne tajemnice.
Niełatwe zadanie ma ten, kto zdecyduje się na rozszyfrowanie
samej nazwy „Oslo”. Na tym polu spierają się nawet historycy.
Niektórzy uważają, że oznacza ona: w ujściu rzeki Lo. Inni, odwołując się do oryginalnej pisowni nazwy – Áslo, twierdzą, że wzięła
się od Asów, czyli najpotężniejszych bogów skandynawskiego
panteonu.
PODRÓŻ SENTYMENTALNA
Rozległe miasto można przemierzać tak, jak się lubi - samochodem, tramwajem, metrem, autobusem, rowerem lub pieszo.
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Oslo nadaje się doskonale do spacerów – jest na tyle kompaktowe, że da się je przejść na piechotę. Poza tym, przemierzając
je we własnym tempie, dajemy sobie szansę zobaczenia rzeczy
niezwykłych. Amerykanie z “New York Timesa” dostrzegli nową,
designerską dzielnicę Tjuvholmen (w dosłownym tłumaczeniu „wyspa złodziei”), która jest przedłużeniem nabrzeża w samym
centrum miasta, tuż przy słynnej Aker Brygge. Jest tu sławne na
całym świecie, fantastyczne Muzeum Astrup Fearnley. Budowla
to gigantyczny i nowoczesny kompleks wykonany ze szkła, drewna i stali. Znaną galerię sztuki współczesnej przeniesiono z dzielnicy Kvadraturen do nowo powstałego budynku, liczącego 7000
metrów kwadratowych i kosztującego 700 milionów koron norweskich. Kwota robi podobne wrażenie jak sam budynek.
Wśród atrakcji, które uznaje się za tutejsze „must see” jest
też słynna siedziba Narodowej Opery i Baletu, zaprojektowana
przez pracownię Snøhetta – pierwszą ligę nie tylko skandynawskiej architektury. Współczesna wizytówka miasta przypomina
bryłę lodowca, ulokowaną częściowo na wodzie. Ekspresjonistyczny biały budynek największe wrażenie robi od strony fiordu.
Statkiem wycieczkowym można odbyć podróż sentymentalną od
najstarszego budynku-instytucji norweskiej stolicy, jakim jest cytadela, po najnowszy.
Jest tu też skocznia Holmenkollen i dawne doki Aker Brygge,
które stały się luksusowym centrum handlowym z kinem i restauracjami.
Główny deptak to Karl Johansgate w zachodniej części miasta,
serwujący wyborne atrakcje. Spacer po mieście daje możliwość
zerknięcia na Parlament, Teatr Narodowy, Uniwersytet oraz Galerię Narodową, która może pochwalić się wspaniałą kolekcją dzieł
Edwarda Muncha. Jest też osobne muzeum poświęcone temu
malarzowi.
XIX-wieczny Pałac Królewski na wzgórzu to nadal siedziba
króla (Norwegia jest przecież monarchią!) i jego rodziny. Nie
jest ogrodzony, każdy może obejrzeć go z bliska. Na dziedzińcu codziennie o godz. 13.30 odbywa się widowiskowa zmiana
warty. Zawsze gwarna jest też starówka leżąca u podnóża Pałacu
Królewskiego.
W czasie zwiedzania nie należy pominąć katedry Domkirke,
muzeum na półwyspie Bydgøy z zachowanymi łodziami wikingów z IX wieku, twierdzy Akershus i niezwykłego parku rzeźb
Gustava Vigelanda. Tak naprawdę to Frognerparken (a właściwie
jego część), jednak powszechnie używane jest nazwisko artysty,
autora stojących w nim dzieł. W jednej z największych atrakcji
Oslo, w ciągu 40 lat, artysta umieścił większość ze stojących tu
obecnie 212 rzeźb, przedstawiających ponad 600 postaci. Ich
siła i piękno są zapowiedzią tego, co Norwegia odkryje przed
podróżnikiem udającym się dalej na północ.
KRÓLOWA NA TRONIE
Do niedawna Norwegia była w gruncie rzeczy biednym krajem. Wszystko zmieniło się diametralnie, gdy w latach 60. ubiegłego wieku odkryto u norweskich wybrzeży rozległe złoża ropy
i gazu ziemnego. Kraj stał się bogaty. Nie ma to jednak znaczenia
dla natury, która wciąż jest tu królową. Nadal czuje się respekt
przed jej ogromem, a wszystko jest jej tutaj podporządkowane.
Przyroda jest sprzymierzeńcem Norwegii, a sami Norwegowie
pokazują, że bycie nowoczesnym to przede wszystkim mądre
współżycie z naturą. Ludzie zawdzięczają dobrobyt bogactwom
naturalnym, a wspaniałe krajobrazy to wabik na turystów. Drogi
są wąskie i kręte, a miasta ciche. Takie też jest Oslo. Nawet sami
Norwegowie przyznają, że ich stolica ma więcej z dużej wioski niż
europejskiego city.
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Miasto zachwyca przyjazną, nieformalną atmosferą. Nie ma tu
hałasu, tłumu ludzi spieszących się i wpadających na siebie, miasto ma zwartą zabudowę, bez niekończących się przedmieść tak
charakterystycznych dla wielu europejskich stolic.
Otoczone jest wodą, nie tylko Oslofjorden, ale także wieloma
jeziorami znajdującymi się w obrębie miasta, zielenią, z licznymi parkami i deptakami. Napawanie się przyrodą jest rzadkim
doznaniem w dużym mieście, ale też okazją do bycia w ciągłym
ruchu. Norwegia to kraj dla aktywnych – niestrudzonych włóczykijów, narciarzy, żeglarzy lub turystów od święta – wszystkich tych,
którzy słabość do dzikiej przyrody mają zakodowaną w genach.
Norweska stolica to jedna z niewielu europejskich metropolii,
której mieszkańcy, zależnie od sezonu, albo jeżdżą na nartach,
albo żeglują; łodzie ma zresztą większość z nich. Zimą na śródmiejskich ulicach co rusz spotkać można młodzież przechadzającą się z deskami snowboardowymi, w pełnym rynsztunku bojowym. Popularne są akcenty a’la wiking, np. wysokie futrzane
buty do minispódniczki czy nakrycia głowy imitujące kaski skandynawskich wojowników.
Zimę skutecznie tu oswojono. Skoro góry i klimat gwarantuje
śnieg od początku listopada prawie do końca kwietnia, trzeba
było po prostu to wykorzystać. Gdy spadnie śnieg, mieszkańcy
miasta zakładają biegówki i ruszają na oświetlone trasy wzdłuż
osiedli, a wokół skoczni Holmenkollen organizuje się wyścigi
psów i zjazdy slalomowe.
PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH
Oslo pełne jest też małych, oryginalnych miejsc, prowadzonych przez prawdziwych pasjonatów. To właśnie one nadają
prawdziwy klimat miastu. Ot, choćby sklep przy Rathkes gate
oferujący starannie wyselekcjonowane meble i designerskie gadżety stworzone przez znanych skandynawskich artystów. Jest
też Neseblod Records, kultowy już sklep heavy metalowy, będący jest jednocześnie muzeum. Fani ciężkich brzmień potrafią
tu przyjechać z odległych stron, by odwiedzić miejsce, którego
nazwa w języku angielskim oznacza „krwotok z nosa”. Zdecydowanie łagodniejsze brzmienia witają gości w Råkk & Rålls, w sklepie muzycznym z kawiarnią i jednocześnie największym w kraju
sklepie ze starociami. Typowo skandynawskie klimaty, którym
zdecydowanie daleko do wystroju wnętrz z Ikei, znaleźć można
za to w Pentagonie. To rodzaj supermarketu z wyposażeniem
militarnym i niespotykaną mieszanką strojów wikingów, efektów
filmowych, mundurów, noży, szabli, masek, zbroi i wszystkich
innych gadżetów, o których istnieniu wcześniej zwykły zjadacz
chleba nie miał zielonego pojęcia. Taki plac zabaw dla dorosłych
rozmiłowanych w różnego rodzaju starociach.

10 rzeczy, których nie możesz przegapić w Oslo
1. Twierdza Akerhus na wzgórzu (ze wspaniałym widokiem
na Oslo)
2. Centrum Pokojowej Nagrody Nobla
3. Deptak Karl Johansgate z bocznymi uliczkami
4. Parlament
5. Galeria Narodowa (z kolekcją malarstwa norweskiego,
w tym Dahla, Muncha oraz impresjonistów)
6. Pałac Królewski z parkiem
7. Park Vigelanda
8. Muzeum Edvarda Muncha
9. Siedziba Narodowej Opery i Baletu
10. Norweskie Muzeum Marynarki (z najstarszą łodzią sprzed
2200 lat)
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Ciepła domowego ogniska,
pachnącej choinki i mnóstwa prezentów
życzy
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DUNE RESORT
– ZAGLĄDAMY ZA KULISY
Autor: Andrzej Mielcarek

Ukończona już i oszklona konstrukcja budynku B, kończące się wznoszenie murów budynku C oraz widok
funkcjonującego obok od ponad trzech lat apartamentowca DUNE A dają wyobrażenie co do ostatecznego
zewnętrznego kształtu mieleńskiego DUNE RESORT. Jedno nie ulega wątpliwości: na polskim wybrzeżu nie
będzie drugiego takiego kompleksu! Co naturalne – pojawiają się pytania o to, jak będzie on funkcjonował
jako całość? Co zaproponuje gościom poza luksusowymi apartamentami? Co zaproponuje innym turystom
odwiedzającym Mielno?

D

UNE RESORT to obiekt wyjątkowy, nie
mający odpowiednika w żadnej innej lokalizacji na polskim wybrzeżu. Kluczowe
jest jego położenie – praktycznie na wydmie (zresztą stąd nazwa, bo angielskie
„dune” – znaczy „wydma” właśnie), ale nie
tylko. To również udogodnienia tworzące
warunki do w pełni komfortowego wypoczynku stanowią o jego
wyjątkowości.
Łącznie na DUNE RESORT składa się blisko 330 apartamentów
o zróżnicowanej powierzchni: 114 w budynku A, 151 w budynku
B oraz 63 w budynku C. W każdej z części przewidziane są elementy, które mają służyć wszystkim gościom kompleksu, a niektóre także osobom z zewnątrz.
Działająca od czerwca 2013 roku DUNE A oferuje restaurację
z kawiarnią, salę fitness, dwa zewnętrzne baseny kąpielowe z pod-

grzewaną wodą oraz bezpieczny plac zabaw dla dzieci. W sąsiedztwie DUNE A już dwa sezony z rzędu funkcjonuje podczas
wakacji klub plażowy.
Z kolei w powstającej szybko DUNE B przewidziane są baseny
wewnętrzne z elementami wellness oraz usługi gastronomiczne.
Baseny kąpielowe i rekreacyjne pod dachem to coś, co kojarzy
się raczej z typowymi hotelami o najwyższym standardzie a nie
apartamentowcami. Jeśli chodzi o obiekty apartamentowe taki
luksus pojawia się w najdroższych apartamentowcach Warszawy
czy Wrocławia.
Część basenowa w DUNE B to basen przeznaczony do pływania i rekreacji. Będzie on podzielony na dwie strefy: głębszą – dla
osób pływających i płytszą – dla niepływających. Zaraz obok znajdzie się brodzik dla dzieci. Wodnych przyjemności zaznać będzie
można również w jacuzzi z hydromasażem (masaż podwodny, perełkowy i z domieszką powietrza).

DESIGN

Atrakcje wodne zamontowane zostaną również w samej niecce basenu. Będzie tam więc kurtyna wodna do masażu wodnego
karku, ławka z masażem podwodnym, przeciwprąd wodny stawiający pływakowi dodatkowy opór.
Od strony gastronomicznej DUNE B zaprezentuje się gościom
głównie lokalem, którego charakter można określić jako „międzynarodowe bistro”. Będzie to restauracja inna niż działająca
już Dune Restaurant Cafe Lounge. Dominik Kępa, menedżer
restauracji Dune, tak opisuje planowany lokal: - Przewidujemy
restaurację obsługującą szybciej niż typowa, a więc nastawioną na większą liczbę gości.
Przewidywana liczba miejsc
siedzących to 100-120, przy
czym część znajdzie się
w zewnętrznym ogródku,
bo chcemy przyciągnąć do
nas również osoby przechodzące ulicą prowadzącą do
plaży. „Bistro międzynarodowe”, bo zorganizujemy je
według dobrze rozumianej
zasady „dla każdego coś
miłego”. W karcie znajdą się
dania wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, ale
jednocześnie duży wybór
ryb, wieprzowina i wołowina. Co ważne, zaplanowana
w menu maksymalna cena
dania to 49 zł, a więc jak na
warunki restauracji bardzo przystępna. Szczegóły menu jeszcze
się kształtują w naszych wewnętrznych dyskusjach, ale już wiadomo, że wśród przystawek dominować będzie klasyka w dobrym
wydaniu, czyli choćby caprese w stylu veneto, śledź podawany na wiele sposobów, humus i rozmaite potrawy z bakłażana.
Wśród zup królową będzie oczywiście zupa rybna, ale w karcie
znajdą się również warzywne kremy. Oczywiście będzie również
bogaty wybór sałat z mięsem, rybą, serami. Stawiamy przy tym

na sery pochodzenia lokalnego, na przykład kozie z lokalnych
pomorskich źródeł. Wśród dań głównych wybór spory: na przykład żeberka barbecue, skrzydełka barbecue, ryba podawana
metodą fish and chips, ryby bałtyckie. Będą też pizze, ale nie
te przypominające oferty typowych polskich pizzerii. To będą
proste pizze z rukolą, szynką parmeńską, salami, parmezanem,
prawdziwą mozzarellą i prawdziwym sosem pomidorowym na cienkim cieście, czyli robione klasyczną metodą włoską. Tak

samo przewidujemy klasykę w zakresie deserów: tiramisu, pana
cotta, wariacje na temat czekolady, ale oczywiście belgijskiej,
czyli najlepszej na świecie.
W pobliżu, na tarasie znajdzie się „Patio Bar” (to nazwa robocza,
ale być może się przyjmie). Nastawiony będzie na gości spędzających czas w stylu lounge, a więc chcących przysiąść wygodnie
na dłużej – przy stoliku lub na kanapie i porozmawiać przy drinku.
Oprócz koktajli i napojów bezalkoholowych będzie można zamówić tutaj drobne przekąski i kanapki. Odpoczynkowi sprzyjać będzie fakt, że to miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru.

Warto wspomnieć jeszcze o sali kominkowej, która znajdzie
się przy lobby w pobliżu recepcji. To również według planów
będzie miejsce, gdzie da się przysiąść, odpocząć chwilę, porozmawiać.
W Dune C działać będzie niewielka piekarnia otwierana wcześnie rano. Zostanie uruchomiona głównie z myślą o mieszkańcach obiektu, ale nie tylko, bo wejście będzie także od strony
ulicy. Ma oferować świeże pieczywo, ale również
umożliwić wypicie kawy
i zjedzenie małego śniadania w stylu francuskim.
Termin zakończenia prac
i uruchomienia DUNE RESORT to druga połowa
2017 roku. Jasne jest, że
rozruch nowych części i nowych funkcji będzie następował stopniowo, ale nie
ulega wątpliwości, że dzięki
kompleksowi już za kilka
miesięcy Mielno znajdzie
się w polskiej wakacyjnej superlidze nie tylko z powodu
liczby podejmowanych gości, ale również ze względu
atrakcyjność oferowanych możliwości wypoczynku.
Dodać jeszcze warto, Firmus Group deweloper budujący
DUNE RESORT zamierza zarządzać wszystkimi elementami
oferty samodzielnie – tak jak dotychczas na przykład restauracją
w Dune A. Jak wyjaśniają przedstawiciele firmy, chodzi o pełną
kontrolę nad odpowiednim standardem usług, a ma być on niezmiennie najwyższy.
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APARTAMENTY P.B. „BUDOMAL”
- ALTERNATYWA DLA DOMU
Autor: Andrzej Mielcarek / Ilustracje: Jakub Certowski (foto) i HS (wizualizacje)

Jednym z kluczy do biznesowego sukcesu jest dostrzeganie w porę nowych tendencji i zmieniających się
oczekiwań klientów. Na rynku deweloperskim taką tendencją jest na przykład „powrót do miasta”. Duże,
komfortowe mieszkania w centrum stają się coraz częściej alternatywą dla domu położonego gdzieś pod
miastem albo w dzielnicy willowej. Dostrzegł to zjawisko koszaliński BUDOMAL i zaproponował klientom
12 luksusowych mieszkań, które na pewno mogą stać się docelowym adresem dla ludzi poszukujących
jednocześnie komfortu, świetnej lokalizacji, niebanalnej architektury i najwyższej jakości wykonania.

C

hodzi o apartamenty w drugim z zaplanowanych trzech etapów inwestycji firmy BUDOMAL przy ulicy Zwycięstwa (precyzyjniej
byłoby napisać Zwycięstwa/Jedności). Pierwszy z budynków, znany jako Zwycięstwa 109,
to bardzo charakterystyczny obiekt, którego
elewacja wykonana jest z czarnego klinkieru.
Zaprojektowany przez renomowaną pracownię architektoniczną
HS99 dom zdobył prestiżową Grand Prix Brick Award 2015 dla
najciekawszego budynku wykonanego w Polsce z cegły (reprezentował on również Polskę w światowej edycji konkursu).

Ze względu na kształt działki budynek otrzymał nietypowy
układ: wąska fasada ma gładką, minimalistyczną formę, zaś balkony i loggie zapełniły długie ściany boczne budynku. Wzdłuż
bocznej elewacji znalazł się także wjazd na podziemny parking.
W czterokondygnacyjnym budynku trzy piętra zajęło 15 mieszkań, a parter – cztery lokale usługowe. I one ciągną się wzdłuż
bocznej elewacji, ukryto je w podcieniu utworzonym dzięki podcięciu parteru. Ważnym elementem jest brama – nietypowa, bo
wolnostojąca. To raczej swoisty pomnik - rzeźba, mająca na celu
uhonorowanie istniejącej w tym miejscu kiedyś kamienicy. Biała
brama przypomina za pomocą gipsowych odlewów styl poprzed-
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nich epok. Kontrastuje z ciemnymi, gładkimi, pozbawionymi
ozdób elewacjami nowego budynku. Przez tę bramę wchodzi się
do wspomnianego niewielkiego pasażu handlowego.
ZIELEŃ ZA OKNEM
Drugi etap inwestycji, w którym wykonane są już ściany fundamentowe i strop nad podziemnym garażem zewnętrznie będzie
wyglądał jak pierwszy, bo również zostanie obłożony czarnym
klinkierem. Wnętrze jest już jednak inaczej pomyślane.
O ile w budynku przy Zwycięstwa 109 ulokowane są mieszkania małe i o średniej wielkości, apartamenty w budowanej właśnie
części zaczynają się od 55 m kw., a największe, dwupoziomowe na
najwyższej kondygnacji to niemal 140 m kw.
Marek Subalski, współwłaściciel BUDOMALU, tak punktuje
zalety projektu: - Jest to budynek świetnie ulokowany. W pryncypialnej części miasta, a jednocześnie odsunięty od ruchliwej ulicy
Zwycięstwa. Oferuje doskonale doświetlone duże mieszkania,
w których okna będą wychodzić na drzewa parku. Prawdziwa alternatywa wobec mieszkania w domku! Nie chcę odśnieżać, kosić
trawy, martwić się o naprawy, a chcę mieć komfort i wygodę – kupuję duże mieszkanie w cichym miejscu, w otoczeniu zieleni.
Adam Słowik, drugi ze współwłaścicieli firmy, dodaje: - Elementem wygody jest również to, że suchą stopą docieram do auta i tak
samo suchą stopą wracam do mieszkania. W domu zamontowana
będzie bowiem cicha winda zjeżdżająca do poziomu garażu. Inny
element komfortu to komórki lokatorskie oraz miejsca na wózki
i rowery urządzone na parterze. Nie trzeba będzie z wózkiem albo
rowerem zjeżdżać do piwnicy ani na półpiętro, co na pewno jest
uciążliwością nie tylko dla młodych mam.
PRZESTRZEŃ
Kapitalne jest to, że zarówno architekci, jak i deweloper serio
potraktowali apartamentowy charakter budynku, bo apartament
kojarzy się przede wszystkim z przestrzenią i powinien ją gwarantować.
O tym, że mieszkania będą duże, już wspomnieliśmy, ale warto
podkreślić coś jeszcze. Otóż nabywcy otrzymają lokale – nawet
te największe, gdzie na jednym poziomie znajduje się 96 m kw.
- jako otwartą przestrzeń, bez żadnej ściany konstrukcyjnej pośrodku. Jeżeli ktoś zechce mieć apartament w formie jednej sali,
może go w takiej postaci pozostawić. Jeśli zaś chciałby podzielić
powierzchnię według swojego pomysłu, również może to w prosty sposób wykonać.
W przypadku rodzin z dziećmi ma to ogromną zaletę, którą nabywcy docenią z pewnością w przyszłości: kiedyś, kiedy
dzieci opuszczą dom, można będzie lekkie ścianki działowe bez
najmniejszego problemu zdemontować, poprzesuwać, zmienić
układ, bo brak elementów konstrukcyjnych nie narzuca żadnych
ograniczeń. To jest zdecydowany wyróżnik omawianego budynku, bo największa otwarta przestrzeń w innych obiektach budownictwa wielorodzinnego, jaką udaje się w Koszalinie uzyskać, to
góra 30-40 metrów kwadratowych.
Taką powierzchnię w omawianym budynku będą miały loggie
i tarasy. Zaprojektowane one zostały tak, by to co się znajduje na
ich powierzchni nie było widoczne dla nikogo z zewnątrz, ale jednocześnie by zapewniały nieograniczony dostęp światła słonecznego. Można się będzie na nich czuć zupełnie swobodnie, niemal
intymnie, bo również sąsiedzi nie będą mieli szans zajrzeć sobie
na tarasy nawzajem. Pełne poszanowanie prywatności!
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AKUSTYKA I TERMIKA

Ulic
a Je
dno
ści
ETAP TRZECI
(zaprojektowany)

ETAP DRUGI
(w budowie)

Ulica Zwycięstwa
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ETAP PIERWSZY (istniejący)

Od osób, które wyprowadziły się z bloków mieszkalnych do
własnych domków, usłyszelibyśmy zapewne, że po takiej zamianie wreszcie nie muszą – choćby mimo woli – żyć życiem sąsiada za ścianą. Projektanci domu budowanego przy ulicy Zwycięstwa/Jedności doskonale zdają sobie sprawę z tego, że komfort
akustyczny ma ogromne znaczenie dla dobrego samopoczucia.
Zaproponowali w tym zakresie rozwiązania, które są rzadkością,
a które powodują że akustyka charakteryzująca omawiany budynek staje się jego olbrzymią zaletą.
Warstwa posadzkowa, czyli to co jest na stropie, ma grubość 22
cm - dwa razy więcej niż w typowych rozwiązaniach. Oprócz warstwy izolacji styropianowej, w której poprowadzone są jak zawsze
elementy instalacyjne, na całości rozłożona będzie warstwa styropianu wygłuszającego, która nie jest w żadnym miejscu poprzerywana, a więc nie ma niebezpieczeństwa powstawania tzw. mostków akustycznych. Daje to spadek poziomu hałasu o 30 decybeli!
Podobnie z klatką schodową. Schody są umieszczone na transolach akustycznych, co oznacza, że tłumione są dźwięki związane
z ich używaniem – po prostu żadne odgłosy nie przenoszą się na
stropy i ściany, a więc nie przenikają do wnętrza mieszkań. Warto
podkreślić: są to rozwiązania stosowane najczęściej tylko w wysokiej klasy obiektach hotelowych.
Z kolei winda – nowoczesna, cicha ze swej natury - jest tak ulokowana, że nie styka się z żadną ścianą mieszkań, a jest otoczona
schodami. Nie ma więc obawy, by jakieś dźwięki związane z jej
pracą były słyszalne czy inaczej odczuwalne w którymkolwiek
z mieszkań.
Mocną stroną budynku będzie również jego energooszczędność. Dla uniknięcia tzw. mostków termicznych, czyli miejsc przez
które następuje intensywna utrata energii cieplnej podczas okresu grzewczego, trójszybowe okna będą montowane w warstwie
ocieplającego budynek styropianiu i licowane z powierzchnią elewacji. Nie będzie więc typowych wnęk okiennych, co gwarantuje
obniżenie do minimum utraty ciepła.
PRZYTULNOŚĆ
Na komfort wpływa również niewielka liczba mieszkań w całym
budynku.
Jeden z koszalińskich pośredników w handlu nieruchomościami mówi: - Inaczej się mieszka, gdy w budynku dominują
mieszkania małe, takie po 30-40 metrów, które są najchętniej wynajmowane. Pojawia się duża rotacja mieszkańców, nie ma więzi sąsiedzkich, ale i dbałości o to, co wspólne. Stąd nie zawsze
porządek na klatkach schodowych albo dewastowanie wind. Zupełnie inaczej jest w domach, gdzie w klatce schodowej jest tylko
po kilka lokali, a ludzie dobrze się znają, bo mieszkają w danym
miejscu długie lata.
Właściciele BUDOMALU doskonale zdają sobie sprawę z tego
zjawiska. Projektując drugi etap swej inwestycji wykorzystali tę
wiedzę: - Świadomie proponujemy tylko duże mieszkania, bo takie realizują ludzką potrzebę stabilizacji. Przykładamy dużą wagę
do tego, by przyszli mieszkańcy czuli się dobrze nie tylko w tych
czterech ścianach, które kupili, ale także w przestrzeni wspólnej.
Dlatego klatki schodowe są przestronne i pomyślane nie tylko
jako funkcjonalny element komunikacji. Zależy nam na tym, by to
co wewnątrz mieszkań było spójne pod każdym względem z tym,
co poza nimi, a więc przestrzenią wspólną i otoczeniem budynku.
Każdy z tym elementów jest ważny i o każdy warto dbać, bo na
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odczucie komfortu i satysfakcji składają się wszystkie te rzeczy –
mówi Marek Subalski.
STREFA BEZ SAMOCHODÓW
To w jaki sposób deweloper zaplanował zagospodarowanie
działki (podkreślmy to jeszcze raz: trudnej do rozplanowania, bo
mającej nieregularny kształt i ulokowanej między istniejącą już
zabudową) godne jest najwyższego uznania. Zademonstrował
nowoczesne myślenie, ale jednocześnie poczucie współodpowiedzialności za ten mały fragment miasta.
Po zakończeniu realizacji całego projektu jego trzy budynki
wypełnią przestrzeń między odnowioną niedawno siedzibą Prokuratury Rejonowej a przyszłą siedzibą Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, która stanie wkrótce w miejscu dawnej komendy policji na rogu - to od strony ulicy Zwycięstwa. Od ulicy
Jedności zaś teren ten będzie sąsiadował z dużą willą zajmowaną
przez Izbę Obrachunkową, zapleczem szkół średnich i na najdłuższej linii – z parkiem miejskim.
Dzisiaj trudno to sobie jeszcze wyobrazić, ale w przyszłości
w tym miejscu powstanie coś na kształt małego pasażu handlowego. Utworzą go cztery już działające lokale na parterze budynku
Zwycięstwa 109, dwa w budowanym obecnie i te, które zostaną
ulokowane w trzecim. Projektanci z pracowni HS99 podkreślają
znaczenie takiego rozwiązania: - Partery budynków w centrum
miasta powinny być z zasady przeznaczone na usługi, gastronomię i handel, bo to wywołuje ruch pieszych. Wtedy dany fragment
miasta żyje! Inaczej mamy to, co na dzisiejszej głównej ulicy Koszalina, gdzie jest miejsce dla samochodów a nie ma go dla pieszych – słyszymy od architektów.
Preferencja dla pieszych widoczna jest również w sposobie rozplanowania mini kwartału zabudowywanego przez BUDOMAL.
Auta będę wjeżdżać do podziemnych garaży w poszczególnych
budynkach i nie będą widoczne dla ludzi. Na zewnątrz piesi nie
będą narażeni na kontakt z samochodami! Między pierwszym ist-

niejącym budynkiem a drugim i w ostatecznym efekcie trzecim
powstanie coś w rodzaju pasażu. Zdarza się niezwykle rzadko by
jeden inwestor miał wpływ na urządzenie w centrum miasta pewnej całostki urbanistycznej. Tutaj deweloper buduje na trudnej
działce, gdzie budynki może postawić tylko w centralnej części
terenu, a jednocześnie ma wpływ na ukształtowanie całego kwartału i poprzez przyjęte rozwiązania zaprasza do niego ludzi – nie
tylko mieszkańców budowanych przez siebie domów.
Bliższe informacje na temat inwestycji oraz warunków
handlowych znajdą Państwo w biurze dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMAL” Słowik, Subalski, Zięba s.j.
ul. Franciszkańska 18, Koszalin
tel.: 94 342 39 75
biuro@budomal.pl
www.budomal.pl
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W MARYNISTYCZNYM STYLU
Autor: Anna Różańska / Foto: Marcin Torbiński

W poprzednim wydaniu naszego magazynu pokazaliśmy obiekty niedawno powstałe w Mielnie, o których
można powiedzieć, że pozytywnie zmieniają wizerunek miejscowości (od 1.01.2017 r. – miasta). Wśród nich
szczególną Państwa ciekawość wzbudził jeden, który tutaj przybliżamy.

K

amienica Mielno to pensjonat znajdujący
się przy głównym deptaku w Mielnie, zaledwie 50 metrów od głównego wejścia na
plażę. Jest to inwestycja państwa Elżbiety
i Krzysztofa Wąsowiczów, którzy od ponad
30 lat wynajmują kwatery i apartamenty w Mielnie. Inwestorzy mówią: - Zawsze
wnikliwie obserwowaliśmy branżę turystyczną, dostrzegliśmy
pewną niszę na rynku i stąd pomysł na budowę ekskluzywnego
pensjonatu. W powiązaniu naszego doświadczenia z młodzieńczym spojrzeniem na biznes naszych dzieci, które mają duże
doświadczenie w zarządzaniu, widzimy szansę na sukces. Daliśmy im wolną rękę w kształtowaniu wyglądu Kamienicy. Funkcja
obiektu to pensjonat z prawdziwego zdarzenia - ładne, przestronne pokoje oraz bistro serwujące lokalne specjały. - W obecnych czasach klient jest coraz bardziej wymagający, dlatego zdecydowaliśmy się na budowę nowoczesnego obiektu. W tym celu
podjęliśmy współpracę na współpracę z architektem Miłoszem
Janczewskim, któremu udało się połączyć tradycję z nowoczesnością.

Maciej Wąsowicz, syn, dodaje: - Głównym założeniem przy projektowaniu naszego pensjonatu było stworzenie przestronnych pokoi z łazienkami w przystępnych cenach. Przez ponad rok pracowaliśmy nad aranżacją pokoi, projektowaliśmy meble, dobieraliśmy
materiały i dekoracje, tak aby wnętrza pokoi oddawały nadmorski
klimat. Dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół udało nam się stworzyć
całoroczny obiekt przystosowany do potrzeb rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych i gości indywidualnych. Wszystkie pokoje
posiadają zadaszone balkony, z których większość ma widok na
morze lub deptak przy ulicy Kościuszki. Dla rodzin z dziećmi przygotowaliśmy dodatkowe wyposażenie pokoi (łóżeczka turystyczne
wraz z pościelą i wanienki). Zależało nam na stworzeniu kompleksowej oferty dlatego na parterze budynku powstało Bistro Kamienica
prowadzone przez moją żonę Magdę, w którym nasi goście mogą
zjeść śniadania, ryby, domowe obiady oraz specjały kuchni europejskiej. Jest nam bardzo miło, że Kamienica Mielno staje się charakterystycznym punktem na mapie Mielna. W trakcie sezonu spotkaliśmy się z wieloma pozytywnymi opiniami. Nasi goście dostrzegli
rodzinną atmosferę panującą w pensjonacie a ich pozytywne opinie
sprawiają nam satysfakcję i mobilizują do dalszego rozwoju.
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Naszym obecnym i przyszłym Klientom,
Współpracownikom i Przyjaciołom,
życzymy z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku
dróg prostych i bezpiecznych,
zawsze szczęśliwych powrotów do domu,
rodzinnego ciepła i samych słonecznych dni.
Krotoski-Cichy Koszalin ul. Gnieźnieńska 24B i 43A
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Moda

W
INNEJ
ROLI
Karolina Maciejewska, wizażystka i kosmetolog. Na co dzień przygotowuje do sesji zdjęciowych innych
– najczęściej panie. Dobiera odpowiednie do ich typu urody kosmetyki, wykonuje makijaże. Coś podkreśli, coś
lekko zatuszuje. A w trakcie zdjęć czuwa, by wszystko było perfekt!
Tym razem jednak sama stała się modelką. Stanęła przed obiektywem aparatu Natalii Snoch, z którą często
współpracuje. W stylizacjach pomogła Marta Waluk, z którą panie Karolina i Natalia (oraz sześcioma innymi
osobami) współtworzą Grupę A.R.T., oferująca wszechstronne usługi związane z modą (imprezy, pokazy, sesje
zdjęciowe).

Moda
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MODELKA:
Klaudia Guze
SUKIENKA:
PINKO,
1.919,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin
CZÓŁENKA:
PRIMA MODA,
359,00 zł
TOREBKA:
Sabrina Pilewicz,
750,00 zł

POWITAJ NOWY ROK
W DOBRYM STYLU
Autor: Marta Waluk

Każdy grudniowy dzień przybliża nas do Bożego Narodzenia. Atmosferę świąteczną czuć na każdym kroku.
Dużo radości, ale i odrobina stresu - przecież zaraz sylwester!

S

ylwestra możemy świętować w różny sposób, czy
to rodzinnie w domu przy tradycyjnym kieliszku
szampana, czy to na imprezie z przyjaciółmi lub
na wielkim balu z wodzirejem. Odwiecznym problemem nie jest tylko to, jak spędzić sylwestra, ale
jaką kreację na tę okazję wybrać.

Cekiny, długie suknie z rozporkami, eleganckie
kombinezony czy wytworne garnitury w męskim stylu – wybór jest
bardzo szeroki w zależności od upodobań. Ważne, by w przygotowanej stylizacji czuć się dobrze, by kreacja nie krępowała ruchów
w tańcu oraz by nie mieć przez cały wieczór poczucia, że jest się
„przebranym” a nie ubranym.
Na sylwestrową noc przygotowałam dla Was kilka wariantów
stylizacji, od tej bardzo wytwornej, do takiej w której będziesz czuła się mniej skrępowana, a w dalszym ciągu wyglądać będziesz
rewelacyjnie!
Wybierz odpowiednią stylizację dla siebie, czuj się i wyglądaj
pięknie!
Modelki Klaudia Guze oraz Oliwia Dzierżyńska z Agencji Image
Models Poland zaprezentowały stylizacje sylwestrowe we wnętrzu
CAFFE MAREDO w Koszalinie - za udostępnienie wnętrza lokalu
bardzo dziękujemy właścicielom kawiarni.

Marta Waluk – certyfikowana
stylistka, kreatorka wizerunku
Z zawodem stylistki związana od kilku lat,
z pasją do mody – całe życie. Profesjonalnie zajmuje się stylizacją ubioru. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia dla firm oraz
osób prywatnych, od niedawna dzieli się
swoją wiedzą na łamach „Prestiżu”.
www.martawaluk.pl
Kuba Makarewicz
- fotograf
Pasję do fotografii traktuje jak spełnione
marzenie o utrwalaniu najpiękniejszych
momentów z życia. Nieustannie się rozwija, patrząc na świat przez obiektyw, dostrzegając szczegóły i emocje niewidoczne dla innych.
Karolina Maciejewska
– wizażystka
Z wykształcenia kosmetolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji
Zdrowia i Urody w Poznaniu. Pracuje m.in.
przy sesjach zdjęciowych, programach
TV, koncertach, współpracuje z klientkami indywidualnymi.
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Po lewej:
MODELKA:
Oliwia Dzierżyńska
SPÓDNICA:
ZARA, 99,90 zł
BLUZKA:
ZARA, 199,00 zł
TOREBKA:
PINKO, 605,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin
BUTY:
ZARA, 159,90 zł
Po prawej:
MODELKA:
Klaudia Guze
SUKIENKA:
PINKO, 1289,00 zł
BOTKI:
PINKO, 1.330,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin
TOREBKA:
H&M, 59,90 zł
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MODELKA:
Klaudia Guze
SPÓDNICA:
ZARA, 99,00 zł
BLUZKA:
ZARA, 139,00 zł
TOREBKA:
„Made in G”, 879,00 zł
BUTY:
PINKO, 1.399,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin

MODELKA:
Oliwia Dzierżyńska
SPODNIE:
ORSAY, 119,00 zł
MARYNARKA:
ORSAY, 159,00 zł
TOP:
INTIMISSIMI, 169,00 zł
TOREBKA:
PINKO, 605,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin
BUTY:
PINKO, 1.369,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin

Moda

Po lewej:
MODELKA:
Klaudia Guze
SPÓDNICA:
H&M, 199,00 zł
TOP:
INTIMISSIMI,
169,00 zł
TOREBKA:
Sabrina Pilewicz,
750,00 zł
BUTY:
SIMPLE, 329,00 zł
Po prawej:
MODELKA:
Oliwia Dzierżyńska
SUKIENKA:
ZARA, 139,90 zł
BUTY:
ZARA, 159,90 zł
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MODELKA:
Klaudia Guze
SUKIENKA:
ZARA, 199,00 zł

Po lewej:
MODELKA:
Oliwia Dzierżyńska
BLUZKA:
ZARA, 139,90 zł
SPODNIE:
ZARA, 199,90 zł
TOREBKA:
H&M, 59,90 zł
BUTY:
SIMPLE, 329,00 zł
Po prawej:
MODELKA:
Klaudia Guze
SUKIENKA:
Elisabetta Franchi,
1.459,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin
BUTY:
Patrizia Pepe,
1.129,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin
TOREBKA:
PINKO, 879,00 zł
„Made in G”,
ul. Zwycięstwa 30,
Koszalin

Moda

MODELKA:
Klaudia Guze
BLUZKA:
ZARA, 139,00 zł
MASKA:
H&M, 59,90 zł
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KULINARIA
www.eintopf.pl

ŚWIĘTA NA JĘZYKU
Święta Bożego Narodzenia to zazwyczaj ten sam albo podobny zestaw dań. Dominują pierogi, barszcz, uszka, a z ryb
karp. Nikt jednak nie powiedział, że to zestaw obowiązkowy, warto poeksperymentować w kuchni, zmienić trochę
menu, a święta pozostaną niezapomniane. Nie każdy gustuje w tłustym karpiu czy rybie po grecku. Nasz kulinarny
duet Eintopf ma dla Was wyjątkowo pyszną alternatywę,
a że oni nigdy się nie mylą i trafiają w nasze podniebienia,
nie tylko od święta… Zresztą sprawdźcie sami. Smacznego!

KREM Z WĘDZONEGO
ŁOSOSIA I PSTRĄGA
Składniki:
• 150 g wędzonego łososia
• 150 g wędzonego pstrąga
• 2 łyżki oliwy
• 3 łyżki masła
• 3 marchewki, posiekane

• 3 pory (tylko białe części),
•
•
•
•

posiekane
3 ząbki czosnku, posiekane
1 L wywaru rybnego bądź
warzywnego
200 ml śmietany 30%
sól, pieprz

• Na głębokiej patelni rozgrzejcie oliwę razem z masłem, wrzućcie

pora, czosnek, podsmażcie, dodajcie marchewkę, wymieszajcie,
podsmażcie jeszcze chwilę. Zalejcie wszystko wywarem. Gotujcie
aż warzywa będą miękkie, ok. 15 minut. Dodajcie połowę ryby,
zmiksujcie wszystko na możliwie gładką masę. Dolejcie śmietanę, wymieszajcie i wstawcie znów na chwilę na ogień. Doprawcie
solą i pierzem. Podawajcie z pozostałymi kawałkami ryby. My dodatkowo zrobiliśmy gwiazdki z ciasta francuskiego. (posmarujcie
je przed wstawieniem do pieca rozbełtanym jajkiem).

KULINARIA

DORADA
PIECZONA
Z FENKUŁEM,
POMARAŃCZAMI
I OLIWKAMI
Składniki:
• 1 dorada, nasza miała oko. 250 g
• 1 fenkuł (koper włoski), pokrojony
w cienkie plastry, wzdłuż
• 3 ząbki czosnku
• 1/3 szklanki białego wytrawnego wina
• 1/4 szklanki soku wyciśniętego
z pomarańczy
• 1 pomarańcza, skórki wykrojone wzdłuż,
miąższ pokrojony w plastry
• 1/2 szklanki oliwek czarnych i zielonych
• kilka owoców kaparów
• 1 liść laurowy
• sól, pieprz
• oliwa
• 
Rozgrzejcie piec do 200’C. Na głęboką

patelnię/naczynie żaroodporne wlejcie 1
łyżkę oliwy, podgrzejcie, wrzućcie fenkuł
razem z czosnkiem, smażcie mieszając
ok 4 minuty. Dodajcie wino, gotujcie ok
1 minuty. Dodajcie sok i skórki z pomarańczy, wymieszajcie, gotujcie ok 2 minut.
Posólcie i popieprzcie, zdejmijcie z ognia.
Doradę posólcie i popieprzcie, wyłóżcie
na miksturę z fenkułu, polejcie 2 łyżkami
oliwy, wyłóżcie plastry pomarańczy, oliwki, do płynu włóżcie liść laurowy. Pieczcie
ok 30-40 minut, w zależności od grubości
ryby. Przed podaniem wyjmijcie liść laurowy. Dodajcie klika kaparów.

Smacznych i udanych Świąt!

Eintopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i Daniel Hof,
mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. Na
co dzień prowadzą kulinarnego bloga, na łamach którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców,
znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi
pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze,
ale w domu smakuje najlepiej.

EINTOPF
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Dziękujemy serdecznie naszym Pracownikom za zaangażowanie, naszym Klientom
za sympatię i zaufanie. Wszystkim za rok pięknej współpracy. Bez Was nie udałoby się nam stworzyć takiego miejsca!
Życzymy wszystkim doceniania małych radości i chwil szczęścia, bo w życiu te chwile są najcenniejsze. Wspaniałego Nowego 2017 roku!
My obiecujemy walczyć , zaskakiwać i dużo się uśmiechać , bo Bar Przerwa i gotowanie to nasze życie!
Właściciele: Sławomir Nowak, Hanna Wojta, Szymon Wojta

Szczególne podziękowania składamy
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – Centrum
Biznesu za pomoc w rozwoju naszej firmy.

Przychodzi klient do baru i pyta :
- Przepraszam, a pierogi macie tutaj?
- Oczywiście. Własnej roboty. Pięć rodzajów
do wyboru - odpowiada sprzedawczyni.
- A pierś z kurczaka w sosie macie?
- Oczywiście. Przyrządzoną na cztery
sposoby - odpowiada grzecznie pani.
- A pieczeń jest?
- Jaką Pan sobie życzy?
- A golonka?
- Proponuję z zasmażaną kapustą.
- Ale zupy nie macie!
- Jak każdego dnia są cztery do wyboru.
- A ciasto jakieś?
- Dzisiaj mamy drożdżowe, świeże, jeszcze ciepłe.
Klient chwilę myśli, myśli, a w końcu pyta:
- A hamburgera u was zjem?
- Przykro mi – odpowiada ekspedientka. – Nie podajemy.
- To ja dziękuje. Do widzenia

W 2017 roku Bar Przerwa to:
· jeszcze większy asortyment dań
dla klientów indywidualnych,
· sezonowe menu zależnie od pory roku,
· warsztaty kulinarne,
· praktyki kulinarne dla uczniów,
· usługi kulinarne w domu i w ogrodzie,
· dowóz zamówień na spotkania rodzinne
- małe i te troszkę większe.

Bar Przerwa to całościowa organizacja, zaplecze
techniczne i pełna obsługa imprez cateringowych
nawet na 1000 osób jednorazowo!
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
Koszalin
www.arcycatering.pl
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INSPIRACJE RODEM
Z KUCHNI NORWESKIEJ
Autor: Oskar Wegner / Foto: Agnieszka Orsa

Nie jest tak znana jak francuska czy włoska, ale powoli pozbywa się kompleksów. O kuchni norweskiej wiemy
niewiele. Tymczasem warto się przyjrzeć norweskiej tradycji kulinarnej, bo odwołując się do swych korzeni, jest
ona bardzo trendy.

W

edług stereotypu wikingowie, przodkowie współczesnych Norwegów,
mieli jadać dużo tłustego mięsa i zapijać je ogromnymi ilościami miodu.
Nic bardziej mylnego. Natura powodowała, że zawsze warunki dla
rolnictwa były na Półwyspie Skandynawskim trudne. Stąd jadano to, co
dało się wyhodować, upolować i złowić. Przy czym doceniano to,
co znajdowano w bezpośredniej bliskości: proste odmiany zbóż,
zioła, mleko kóz i owiec, suszone mięso ryb. I to jest prawdziwa
tradycja kulinarna Norwegii, która doskonale wpisuje się we
współczesne trendy pod znaku Slow Food.
Oficjalny serwis promujący Norwegię tak pisze o „kulinarnej
emancypacji kraju”: „Pierwszym krokiem było zidentyfikowanie
cech charakterystycznych naszego narodowego gotowania.
Znaleziono je w wyjątkowych tradycjach rolniczych: jagnięta
i kozy są wypasane na pastwiskach położonych na terenach peryferyjnych na wybrzeżu i w górach. Zimny klimat i w wielu miejscach wolne od zanieczyszczeń środowisko to warunki wprost
idealne dla hodowli owoców, jagód i warzyw bez nadużywania
pestycydów. Skromne farmy i gospodarstwa produkujące mleko, sery i wołowinę w zdrowych warunkach naturalnych, wolne
od chorób i spełniające normy określone przez surowe prawa

i przepisy regulujące dobrostan zwierząt. Ostatnim, aczkolwiek
nie najmniej ważnym punktem, jest rozległe norweskie wybrzeże z długimi i bogatymi tradycjami przyrządzania owoców morza. Ciężka praca mająca na celu rozbudzenie dumy na wszystkich poziomach kulinarnych — od pozyskiwania produktów aż po
konsumpcję gotowych dań — dała natychmiastowe efekty. Lokalna produkcja notuje wzrost udziałów w rynku, co widać w asortymencie supermarketów. Nowi producenci towarów żywnościowych, takich jak sery, miód, desery i mięso produkowane
ekologicznie, pojawiają się we wszystkich częściach kraju. (…)
Różnorodności smaków i tradycji można doświadczyć na jednym z wielu tutejszych festiwali kulinarnych, np. Gladmat w Stavanger, Smak w Tromsø i Trøndersk Matfestival w Trondheim.
Jednocześnie norwescy szefowie kuchni zyskali światową sławę
zdobywając pierwsze nagrody i stając na podium na międzynarodowych konkursach kulinarnych, Bocuse d’Or. W 2016 r. restauracja Maaemo jako pierwsza restauracja w Norwegii otrzymała trzy gwiazdki w przewodniku Michelin.”
My, chcąc przybliżyć Państwu kuchnię norweską, poprosiliśmy
pana Sebastiana Zegera, szefa kuchni mieleńskiej Dune Restaurant Cafe Lounge, o zaproponowanie kilku dań nawiązujących do
norweskich tradycji. Pan Sebastian podszedł do sprawy bardzo
praktycznie i przygotował cztery przepisy, których mogą Państwo
spróbować na własną rękę w domu. Powodzenia!
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ZUPA RYBNA Z BERGEN (4 PORCJE)

KNEKKEBROD

Składniki:
800 ml bulionu rybnego
100 ml śmietany 36%
60 g dorsza
60 g łososia
15 muli
4 krewetki
1 seler naciowy
1 duży ziemniak
Szczypiorek
Szczypta szafranu
Sól
Chili

Składniki:
100 g sezamu
100 g słonecznika łuskanego
100 g płatków owsianych
łyżka miodu
100 g mąki owsiana
100 g pestek dyni
30 g mąki pszennej
90 ml wody gazowanej
sól

Wszystkie składniki połączyć w misce i odstawić na 10 minut.
W międzyczasie nagrzać piekarnik do 170 stopni. Blachę do pieczenia wyłożyć pergaminem. Powstałą masę cienko rozsmarować
Bulion rybny połączyć ze śmietaną i szafranem, a następnie za- na pergaminie. Piec przez 40 minut, co jakiś czas otwierając piegotować. Obranego ziemniaka pokroić w kostkę o bokach 5mm karnik aby pozbyć się nadmiaru pary. W przeciwnym razie pieczyi usmażyć w głębokim tłuszczu na złoty kolor. Seler pokroić w drob- wo nie będzie wystarczająco chrupkie.
ną kostkę. Krewetki oczyścić z pancerzy i głów. Łososia i dorsza
pokroić w grubą kostkę o boku 1cm. Do garnka z gotującym się Podawać z wędzonym łososiem, kwaśną śmietaną i szczypiorem.
bulionem i śmietaną wrzucić dorsza, łososia, krewetki i mule oraz
pokrojony w drobną kostkę seler naciowy.
TILSLØRTE BONDEPIKER (4 PORCJE)
Przelać do talerzy oraz dekorować szczypiorkiem i ziemniakami.
Składniki:
Pulpa jabłkowa:
DORSZ W SOSIE Z PŁATKÓW OWSIANYCH
1 kg kwaśnych, twardych jabłek
I KAWIOREM ZE ŚLEDZIA (4 PORCJE)
2 łyżki miodu
½ laski wanilii
Składniki:
1 mała kora cynamonu
Dorsz:
50 g cukru
800 g dorsza
sok z polowy cytryny
1 l wody
50 g soli
Krem mascarpone:
skórka z 1 cytryny
300 ml śmietany 36%
oliwa rzepakowa
100 g mascarpone
80 g kawioru ze śledzia
Kruszonka:
Sos:
100 g zimnego masła
100 g selera naciowego
100 g cukru brązowego
60 g płatków owsianych
100 g mąki
50 g szalotki
200 ml bulionu rybnego
Pulpa jabłkowa
100 g masła zimnego
Jabłka obrać, wydrążyć i pokroić w kostkę. Z 50 g cukru zrobić karmel i wrzucić do niego jabłka. Dodać poł laski wanilii, cynamon
Dorsz:
i miód. Dusić pod przykryciem do uzyskania konsystencji pulpy
Litr wody zagotować z 50 g soli i z otartą skórką z cytryny. Zagoto- jabłkowej. W końcowym etapie wycisnąć sok z połówki cytryny.
wać i odstawić w zimne miejsce aby schłodziło się do 4 st. Polęd- Gorącą pulpę jabłkową odstawić do ostygnięcia.
wice z dorsza pokroić na 4 równe kawałki i zalać mieszanką wody
z solą. Trzymać 25 minut. Po 25 minutach wyjmujemy rybę z solan- Ciasto kruche
ki i dokładnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Suchego dorsza Połączyć wszystkie składniki i zagnieść do uzyskania jednolitej
smarujemy oliwą rzepakową i układamy na pergaminie w garnku masy. Zawinąć w folię i odstawić do lodówki na 40 minut aby
do gotowania na parze. Gotujemy przez 12 minut.
ciasto stężało. Po 40 minutach wyjąć ciasto z lodówki. Blachę do
pieczenia wyłożyć pergaminem. Ciasto zetrzeć na tarce o grubych
Sos:
oczkach (na blachę). Kruszonkę piec w 170 stopniach co jakiś czas
Seler oraz szalotkę zeszklić na 30 g masła. Dodać płatki owsiane mieszając do uzyskania złotego koloru. Po wystudzeniu pokruszyć.
i odparować do uzyskania połowy objętości. Powstały płyn (100
ml) przecedzić przez sito do drugiego rondla. Powoli dodać po- Masa z mascarpone
zostałe masło, cały czas mieszając. Ważne, żeby masło było zim- Zimną śmietanę ubić na sztywno, w końcowej fazie dodając mane w innym przypadku sos nie zgęstnieje. Energicznie mieszając scarpone. Konsystencją powinna przypominać puszysty krem. Popowoli podgrzewać powstały płyn do uzyskania konsystencji wstałą masę przełożyć w rękaw cukierniczy i schować do lodówki.
sosu.
Deser układać warstwowo w przezroczystym naczyniu, w następuNa dno talerza wylać odrobinę sosu. Na wierzch położyć ugo- jącej kolejności: pulpa jabłkowa, krem i kruszonka. Wierzch wytowaną rybę. Wykończyć kawiorem ze śledzia oraz oliwą rzepa- kańczać kruszonką oraz skórką z pomarańczy. Zjadać od razu po
kową.
przyrządzeniu.
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WINNE
REKOMENDACJE
Autor: Andrzej Mielcarek

Okres świąteczny to czas, kiedy pozwalamy sobie przy stole na ciut więcej niż zwykle. Nie tylko jeśli chodzi
o dania i ciasta. Smakosze szlachetnych trunków poszukują na tę okazję czegoś szczególnego. Ale mimo
wzrastającej systematycznie świadomości Polaków co do wina – jego odmian, gatunków, marek – wciąż
miewamy problemy, kiedy trzeba wybrać coś na szczególną okazję i to wybrać tak, by mieć gwarancję,
że strzeliliśmy w dziesiątkę a nie panu Bogu w okno.

B

lisko setka gości uczestniczących w andrzejkowym wieczorze pod hasłem „Magia
wina w Dune” otrzymało z pewnością doskonałą podpowiedź co do wyboru win
doskonałych. Przewodnikiem po świecie
smaków był Jan Bester, sommelier warszawskiej WinKolekcji wspierany przez panią Magdę Kłopotowską z tej samej firmy.
A wydarzenie wspólnie zorganizowali: Firmus Group, bank BZ
WBK, importer win WinKolekcja oraz Restauracja Dune w Mielnie, która degustację uzupełniła, podając wykwintne przekąski.
My zaś dzięki uprzejmości organizatorów wieczoru „Magia wina
w Dune” możemy przedstawić Państwu sześć win rekomendowanych przez pana Jana Bestera (wszystkich ich można skosztować
w restauracji i kupić na wynos z 30 proc. rabatu).
1. ARESTI GEWURZTRAMINER ESTATE SELECTION 2015
Curico Valley, Chile
Bladożółty kolor z zielonymi refleksami. Intensywny, wyrazisty
bukiet złożony z aromatów róży, owoców liczi, moreli i pomarańczy. W ustach wino pełne, krągłe i miękkie, jednocześnie świeże.

6. CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE DOMAINE DE NALYS 2012
AOC Châteauneuf-du-Pape, Dolina Rodanu, Francja
Klasyczne châteauneuf-du-pape, pochodzące z terenów dawnych papieskich winnic, leżących w pobliżu Awinionu, uznawanych za najlepsze siedlisko w dolinie Rodanu. Wspaniałe miejsce
i wybitny producent oferują wino pełne, bogate, skoncentrowane z wyraźnymi, ale gładkimi garbnikami, doskonale łączące siłę
z elegancją. Bogate, skoncentrowane wino z aromatami dojrzałych wiśni, malin, śliwek i przypraw. Smak intensywny, owocowy
- figi, borówki, z nutami przypraw - czarny pieprz i lukrecja. Jedwabiste garbniki.
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2. GUERRIERI RIZZARDI PINOT GRIGIO 2015
IGT Veneto, Włochy
Owocowe, miękkie pinot grigio z młodych winnic leżących na
wzgórzach na wschód od Werony. Nuty cytrusowe i słodkie równoważy świetna mineralność. Wino wyraziste, o zdecydowanym
charakterze, zdecydowanie wykraczające poza granice „zwykłego” włoskiego pinot grigio.
3. BESTHEIM GEWURZTRAMINER CLASSIC 2015
AOC Alsace, Francja
Białe wino z mocnymi aromatami mango, liczi, dzikiej róży i delikatnym akcentem przypraw. W ustach pełne, krągłe z nutami
owoców i delikatną słodyczą. Intensywne, uwodzicielskie i zaskakująco świeże.
4. BESTHEIM RIESLING CLASSIC 2015
AOC Alsace, Francja
Wytrawny, rasowy riesling z finezyjnym bukietem, na który składają się aromaty cytrusów, jabłek i kwiatów. W ustach delikatnie
owocowy, z nutami kwiatowymi, akcentem mineralnym i dobrym
finiszem.
5. CHIANTI COLLI SENESI TENUTA BICHI BORGHESI 2014
DOCG Chianti Colli Senesi, Toskania, Włochy
Wino łagodne i świeże, o rubinowoczerwonej barwie, owocowym bukiecie i właściwej równowadze między alkoholem, a taninami i kwasowością.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

OD STYCZNIA ZAPRASZAMY

oraz zbliżającego się Nowego Roku

NA SOBOTNIE WIECZORY

pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę

Z BAREM VITTORIO

oraz złożyć Naszym
Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom

To coś więcej niż zwykły bar,

moc gorących życzeń, zdrowia,

to również zetknięcie się

szczęścia i wszelkiej pomyślności.

z tradycją polskiego i włoskiego smaku

ul. 1 Maja 22/4

Koszalin

tel. 606 390 290

www.facebook.com/barvittoriokoszalin
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DOBRA METODA
NA PIĘKNE OCZY
Autor: Anna Makochonik / Foto: Alla Boroń

Matylda Jezierska - absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej, współwłaścicielka Cliniq

Co pewien czas w obszarze medycyny estetycznej i kosmetologii pojawia się hit. Szczególnie „chwyta”, gdy
dotyczy któregoś z największych kobiecych problemów. Jeszcze bardziej, gdy jest alternatywą dla inwazyjnego
skalpela. Nic dziwnego, że urządzenia do niechirurgicznego korygowania opadających powiek, zmory pań
w każdym wieku, zyskują błyskawiczną popularność. Pierwowzór i lider jest jeden – to PLEXR. O tym dlaczego
i kiedy warto go stosować mówi dr Matylda Jezierska, współwłaścicielka koszalińskiej Kliniki Pięknej Skóry Cliniq.

P

LEXR robi ostatnio furorę w gabinetach medycyny estetycznej, choć nie jest to nowość?
- Urządzenie na rynku europejskim jest od
ponad 10 lat, w Polsce natomiast od niedawna, mniej więcej od dwóch. To sprzęt produkcji włoskiej, badania kliniczne przechodził na
Uniwersytecie Medycznym w Rzymie. W ciągu
kilku lat urządzenie zyskało renomę w całej Europie, a ostatnio otrzymało prestiżową nagrodę Aesthetic Awards
2016 oraz Perłę Dermatologii Estetycznej 2016 za najlepszy zabieg roku.
- Skąd ta popularność?
- Popularność wynika przede wszystkim z głównego podmiotu
zastosowania, czyli okolicy oczu, która jest obszarem najbardziej
problematycznym i najbardziej poszkodowanym. Podobnie jak
na szyi, występuje tu bardzo mało gruczołów łojowych, a więc nie
ma naturalnej ochrony. Skóra wokół oczu, na powiekach i pod
nimi jest bardzo cienka, wiotka, jest cały czas w ruchu- wykonujemy około 15 tysięcy mrugnięć na dobę, więc wszystkie procesy
starzenia są szybciej i bardziej widoczne. Istnieje niewiele metod
skutecznie poprawiają wygląd powiek. Można stosować laser
frakcyjny, ale wymaga to specjalnego przygotowania – aby nie
uszkodzić struktur gałki ocznej, trzeba użyć nakładek na znieczu-

lone oko. Laser nie operuje punktowo. Czasem używa się peelingów medycznych lub Dermapenu. Poza tym zostaje operacja
plastyczna.
- Która jest najgorszym, bo inwazyjnym, wyborem?
- Nie deprecjonowałabym operacji plastycznych. Wiele zależy
od efektu, jaki chcemy osiągnąć i czasu, w jakim ma on nastąpić.
Chirurg może usunąć duży nadmiar skóry jednorazowo, urządzeniem PLEXR nie da się odparować od razu całego nawisu skórnego, trzeba zabieg dwa lub trzy razy powtórzyć. Po szybkim zabiegu chirurgicznym dłuższa jest rekonwalescencja, bo trwa do
dwóch-trzech tygodni. Zazwyczaj są to spore krwiaki, blizna, która
goi się w zależności od predyspozycji organizmu. Przy powiekach
górnych jest lepiej, za to przy dolnych spectrum ewentualnych
powikłań jest duże. Jeśli chcemy zadziałać na same zmarszczki
i wiotką skórę – PLEXR jest rozwiązaniem lepszym i polecanym.
Skóra szybciej i ładniej się regeneruje. Kiedy mam wątpliwości,
a pacjentka bierze pod uwagę różne metody, wysyłam ją na konsultację do chirurga, bo zależy mi na tym, by była maksymalnie
zadowolona.
- Co najczęściej wybierają pacjenci?
- Z mojej praktyki wynika, że najchętniej wybierane są metody
najbezpieczniejsze i mało inwazyjne, a PLEXR taki właśnie jest. Nie
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tylko nie uszkadza okolicznych komórek, ale je stymuluje. Jeszcze
przez 12 miesięcy po zabiegu trwa przebudowa kolagenu i jego
zagęszczenie. Dlatego efekt należy oceniać długofalowo. Podkreślam, że zabiegi zawsze powinno się dobierać do pacjenta, a nie
na odwrót. Nie warto się kierować wyłącznie modą. Tak jak wspomniałam, PLEXR jest teraz bardzo popularny, bo nie ma zbyt wielu
skutecznych metod na problemy ze skórą wokół oczu i powiek. Nie
znaczy to jednak, że sprawdzi się on w przypadku każdej osoby.
- U kogo nie?
- Problem opadających powiek jest złożony. Nie zawsze to tylko
defekt estetyczny. Opadanie może być spowodowane na przykład
ubytkiem objętości w dole skroniowym. Czasem rozwiązaniem
jest więc wypełnienie kwasem hialuronowym albo lifting czoła,
które spowodują podniesienie powiek. Czasem wystarczy podanie toksyny botulinowej – blokujemy mięśnie, które „ciągną” brwi
w dół. Skuteczne może być ujędrnienie twarzy. Pacjent sam nie jest
w stanie określić, co jest przyczyną opadania powiek, zatem konsultacja to podstawa. Potem wybieramy optymalną metodę.
- Na rynku jest kilka urządzeń do niechirurgicznego podnoszenia powiek, czym wyróżnia się PLEXR?
- PLEXR to oryginalne urządzenie. Ma wieloletnie badania kliniczne, certyfikaty, dwa międzynarodowe patenty. Dzięki temu nie
można go zdublować. Jak się okazuje, można stworzyć coś mniej
lub bardziej udolnie naśladującego oryginał. Na rynku obecnie
mamy kilka urządzeń, które działają „podobnie”. Jest jednak zasadnicza różnica: PLEXR jest bezpieczniejszy, bo – w przeciwieństwie do pozostałych nie powoduje przepływu prądu przez tkanki,
a są pierwsze doniesienia o tym, że w przypadku oczu może to
powodować uszkodzenie nerwu wzrokowego. PLEXR nadmiar
skóry odparowuje. O bezpieczeństwie świadczy choćby możliwość pracy bezpośrednio na rogówce. Nie ma ryzyka martwicy,
krwawienia czy zwłóknień.
- Czego można się spodziewać podczas zabiegu?
- Zabieg nie wymaga specjalnych przygotowań. Trwa około
godziny. Skórę znieczula się kremem. Nie jest „relaksujący”, bo
działamy temperaturą i trzeba się liczyć z ewentualnym dyskomfortem, zależnym oczywiście od wrażliwości pacjenta. Przez dwa,
trzy dni po zabiegu utrzymuje się obrzęk, pieczenie, więc trzeba
sobie te dni zarezerwować na rekonwalescencję. Gojenie całkowite trwa około tygodnia. Kolejny zabieg polecam robić dopiero po 8-12 tygodniach, bo wtedy można ocenić właściwy efekt.
Przed upływem ośmiu tygodni, moim zdaniem, go jeszcze wystarczająco nie widać.
- Jakie – poza zasadniczymi – są przeciwwskazania do zabiegu?
- Ma mało przeciwwskazań. Nie można go robić, gdy jesteśmy
chorzy czy mamy czynną infekcję skórną. Nie zaleca się go w przypadku osób, które mają problemy z gojeniem się ran, na przykład
z zaawansowaną cukrzycą. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń
wiekowych. Stosuję go u pacjentek młodych i starszych.
- Mówimy cały czas o zabiegach wokół oczu. Czy to jedyne
zastosowanie urządzenia?
- Przeznaczeniem PLEXR generalnie jest, jak mówiłam, odparowywanie nadmiaru skóry. Można go więc stosować we wszystkich
miejscach, gdzie nadmiar występuje: wokół oczu, ust, nad łokciami czy kolanami. Niweluje tzw. zmarszczki palacza, „chomiczki”
czy zmarszczki koło uszu. Ja najbardziej lubię go stosować na tzw.
kurze łapki, czyli zmarszczki w zewnętrznych kącikach oczu. Efekty są spektakularne, choć w pełni widoczne po około 6-8 tygodniach. PLEXR można też zastosować do usuwania włókniaków,
kaszaków, kępek żółtych, brodawek. Stosuje się go nawet w stomatologii, choćby do usuwania dziąseł nadmiernie nachodzących
na zęby.

Cliniq - Klinika Pięknej Skóry
ul. Spółdzielcza 7; 75-206 Koszalin
telefon: +48 728 314 126
e-mail: info@cliniq.pl
www.cliniq.pl
/KlinikaPieknejSkory
Godziny wykonywania zabiegów:
Poniedzialek- piątek: 10.00 – 20.00
Soboty: indywidualnie
Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna
PLEXR jest generatorem plazmy, który wytwarza kontrolowaną i celowaną mikrowiązkę plazmy dzięki jonizacji gazów
zawartych w powietrzu. Plazma tworzy się między końcówką
urządzenia i skórą pacjenta dzięki niewielkiemu łukowi, który w kontrolowany sposób zdolny jest do sublimacji naskórka
i obkurczania skóry w miejscu jego działania co skutkuje uniesieniem powiek i efektem „otwartego oka”.
Zabieg z wykorzystaniem PLEXR jest definiowana jako metoda „dynamiczna”, ponieważ pozwala na obserwację efektu w czasie rzeczywistym. Operator może poprosić pacjenta
o zamykanie i otwieranie oczu i „na żywo” obserwować efekty.
Procedura polega na wykonaniu niewielkich punktów na powierzchni skóry poprzez plazmę generowaną z urządzenia
PLEXR, każdy w odległości ok 0,5 mm jeden od drugiego, pozwalając zachować perfekcyjną plastyczność w ruchu powieki
aż do zakończenia procedury.
Źródło: revisage.pl/plexr/
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WYGODNA I ZDROWA
DIETA FIGURA
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Dawid Perz

Powracamy do rozmowy z panią Moniką Koźlakiewicz, która prowadzi Studio Figura Koszalin, pomagając
podopiecznym w redukcji wagi, modelowaniu sylwetki, ujędrnianiu ciała i skóry za pomocą diety, treningów
oraz zabiegów.

P

ani Moniko, minęły ledwo trzy miesiące od
naszej ostatniej rozmowy publikowanej na
łamach „Prestiżu”, a firma którą Pani kieruje
nabrała jeszcze większego rozpędu. Catering
dietetyczny Dieta Figura dostępna jest już
poza Koszalinem.
To prawda, po wakacjach mocno przyspieszyliśmy, ale nie ukrywam, że był to element naszej strategii. Zakładaliśmy, że w przypadku powodzenia naszej usługi w Koszalinie,
uruchomimy ją dla kolejnych miejscowości, w których dostępna
będzie dieta pudełkowa.
- W takim razie uściślijmy: gdzie obecnie można zamówić catering dietetyczny Dieta Figura?
- W zasadzie w tym samym momencie uruchomiliśmy usługę
dla klientów z kilku miejscowości: Szczecinka, Białogardu, Karlina,
Połczyna-Zdroju, Barwic, Tychowa, Grzmiącej, Sianowa, Polanowa,
Białego Boru…
- W jaki sposób realizują Państwo dostawy? Odległości między wymienionymi miejscowościami są znaczne.
- Dostarczanie diety pudełkowej do tych miejscowości wiązało
się poczynieniem inwestycji, kupiliśmy auta, zatrudniliśmy kurierów. W firmie sprawami związanymi z logistyką i transportem zajmuje się mój mąż. Z posiłkami dojeżdżamy najpóźniej do godziny
7.00. Zainteresowanie cateringiem jest tak duże, że uruchomiliśmy dodatkowe połączenie wieczorem, dzięki czemu zadowalamy wszystkich klientów. W zależności od potrzeb - catering dostarczamy do domu lub do firmy.
- Zauważyłem też pewną zmianę w logo firmy. Czyżby zmienił
się również profil działalności firmy?
- Jest pan spostrzegawczy, panie Andrzeju. To prawda, dokonaliśmy małego rebrandingu. Ma to związek z faktem, że odbieraliśmy bardzo wiele zapytań od mężczyzn uprawiających sporty
siłowe. Mężczyźni ci mają dużo większe zapotrzebowanie energetyczne oraz potrzebują spersonalizowanych diet. Krótko mówiąc,
stworzyliśmy ofertę również dla mężczyzn aktywnych fizycznie.
W związku z powyższym aż prosiło się dodanie do logo firmy postaci mężczyzny. Teraz logo oddaje całokształt naszej oferty.
- W jaki sposób można zamówić Dietę Figura?
- To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę dietafigura.pl,
wybrać miejscowość, kaloryczność, okres zamówienia i wysłać do
nas formularz zgłoszeniowy.
- A jeżeli klient albo klientka nie wie, jakie ma zapotrzebowanie energetyczne?
- Wówczas wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub
e-mailowo, podając podstawowe parametry: płeć, wiek, wzrost,
wagę, obwód pasa, obwód bioder oraz krótko opisać swoją aktywność fizyczną, a my na tej podstawie bez problemu wyliczymy

właściwą kaloryczność codziennych posiłków. Wolimy bezpośredni kontakt z klientem niż obliczenia z kalkulatora dietetycznego.
- Dlaczego klienci wybierają ofertę cateringu dietetycznego
Dieta Figura?
- To pytanie w zasadzie należałoby im zadać, ale sądzę, że procentuje wiedza, doświadczenie i zaangażowanie naszego personelu, a więc nasza wiarygodność.
- Jakie mają Państwo plany na następny rok?
- Dalszy rozwój. Chcemy, aby oferta była dostępna dla jak największej liczby osób z naszego województwa, choć nie tylko. Plany mamy ambitne, ale i realne.
- Zdradzi Pani trochę szczegółów?
Następnym razem (śmiech). Korzystając z okazji, chciałabym
wszystkim czytelnikom „Prestiżu” życzyć zdrowych i przede wszystkim smakowitych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiejpomyślności w Nowym Roku. Z myślą o prezentach świątecznych i postanowieniach noworocznych przygotowaliśmy bon podarunkowy
na catering dietetyczny z suplementem diety wspomagającym
odchudzanie. Zapraszam do skorzystania z promocji.
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GDY
GRYPA
ZŁAPIE
ZA SERCE
Autor: Anna Różańska

Zbagatelizowana i „przechodzona” grypa może być źródłem wielu groźnych powikłań, w tym tych, które
dotyczą układu sercowo-naczyniowego. Jak rozpoznać kardiologiczne powikłania pogrypowe? Czy dotyczą
one wyłącznie osób starszych?

G

rypa jest ostrą chorobą zakaźną, której intensywność objawów i zjadliwość zależą
od atakującego patogenu. Dotychczas
najskuteczniejszym sposobem uchronienia
się przed chorobą są szczepienia, które ze
względu na łatwość mutacji wirusów grypy
muszą być powtarzane co sezon. Zbagatelizowana grypa, szczególnie u osób z grupy
ryzyka (z chorobami serca, płuc, cukrzycą, osób starszych, kobiet w ciąży lub małych dzieci), może być bardzo niebezpieczna.
Wśród wielu powikłań pogrypowych wyróżnia się przede wszystkim zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie
opon mózgowych, wtórne zakażenia bakteryjne oraz zapalenie
ucha środkowego. Istnieje też szereg powikłań pogrypowych,
które związane są z układem sercowo-naczyniowym i mogą prowadzić nawet do śmierci.
SERCE NIE LUBI GRYPY
Kardiolodzy od dawna próbują znaleźć odpowiedź, dlaczego
u danej osoby w określonym czasie dochodzi do zawału serca.
Okazuje się, że często czynnikiem, który przyczynia się do występowania zawałów, są różnego rodzaju infekcje – w tym grypa.
W szczycie sezonu przeziębieniowo-grypowego obserwowany
jest nawet 15-20 procentowy wzrost liczby przypadków zawałów
serca. Grypa jest jednym z czynników destabilizujących blaszki
miażdżycowe, które odrywając się ze ściany naczynia, mogą zaczopować tętnicę wieńcową. Stąd też wzmożone apele o szczepienie się osób, które chorują na miażdżycę, chorobę wieńcową
lub inne schorzenie kardiologiczne.
Najczęstszym sercowym powikłaniem pogrypowym u osób
z problemami kardiologicznymi jest zaostrzenie lub destabilizacja istniejącej choroby, co może prowadzić do niebezpiecznych
dla życia stanów zawałowych. Podczas infekcji grypowej osoby
z różnymi typami arytmii mogą zauważać nasilenie lub nawrót
choroby. Taka infekcja może również ujawnić dotychczas utajoną
arytmię.

Na „przechodzoną” grypę powinny jednak uważać nie tylko
osoby, które leczą się z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych.
Również u zdrowych osób jako powikłanie pogrypowe może rozwinąć się zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia. Jest to autoimmunologiczna choroba, w której pojawienie się wirusa grypy
w organizmie wywołuje wydzielanie przeciwciał nie tylko przeciwko intruzowi – ale również przeciwko komórkom serca. Zazwyczaj
pierwsze objawy takiego zapalenia obserwowane są kilka tygodni
po przebytej infekcji grypowej. Chory skarży się na ogólne osłabienie i szybką męczliwość nawet po niewielkim wysiłku. Zazwyczaj objawy mijają po następnych kilku tygodniach.
Szczególnie niebezpieczne jest tak zwane piorunujące zapalenia mięśnia sercowego. Może ono dotknąć również osoby młode,
między 18 a 30 rokiem życia, które zaledwie kilka tygodni wcześniej były okazami zdrowia. W przypadku szybko postępującego
zapalenia mięśnia sercowego w zaledwie kilka dni może dojść do
silnej niewydolności naczyniowej i do zgonu chorego.
KIEDY DO LEKARZA?
Jakiego rodzaju objawy powinny nas skłonić do pogrypowej
kontroli u lekarza rodzinnego lub naszego kardiologa?
Pogrypowe powikłania ze strony układu krążenia często mają
niecharakterystyczne objawy, które mogą przypominać naturalne
osłabienie po chorobie, zmęczenie lub przepracowanie. Jeżeli
jednak po przebytej infekcji z ciepłotą ciała powyżej 38 stopni
Celsjusza obserwujemy długo utrzymujące się osłabienie, przyspieszoną lub nierówną pracę serca oraz znacznie dłuższe niż zazwyczaj dochodzenie do siebie po infekcji, zgłośmy to lekarzowi
podstawowej opieki zdrowotnej.
Proste i łatwo dostępne badanie EKG, wykonanie echokardiografii (czyli echa serca) czy 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera mogą rozwiać wątpliwości, czy zgłaszane przez chorego objawy
są związane z toczącym się w jego organizmie zapaleniem mięśnia
sercowego. A szybka diagnoza może nawet uratować życie.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości,
ciepła i optymizmu

ul. Boczna 11, Koszalin

marcin@bogurski.pl

tel: +48 602 458 597, +48 943 464 555

www.bogurski.pl
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ORZECHY
– SAMO ZDROWIE
Autor: Anna Różańska

Choć pięć orzechów włoskich ma tyle samo kalorii,
co pączek, warto po nie sięgać codziennie. Okazuje
się bowiem, że obniżają poziom złego cholesterolu
i uszczelniają ściany naczyń krwionośnych. Mogą
też z powodzeniem zastąpić w diecie, czasem
nielubiane, ryby.

C

zęścią jadalną owocu orzecha włoskiego
jest jego jądro, potocznie nazywane po prostu orzechem. Składa się ono w dużej mierze z tłuszczy, które mogą stanowić nawet
sześćdziesiąt pięć procent masy orzecha,
oraz z białek, których jest piętnaście procent. Wśród obecnych w orzechach tłuszczy
wymienić warto kwasy omega-3. Jest ich na tyle dużo, że mogą
być substytutem kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb. Już
trzy orzechy dziennie uzupełniają codzienną dietę w odpowiednią ilość tych związków. Zawarta w orzechach L-arginina odpowiada za rozszerzanie się naczyń krwionośnych. Orzechy włoskie
wzmacniają również odporność dzięki zawartości kwasu elagowego, będącego przeciwutleniaczem. Udowodnione przeciwnowotworowe właściwości orzechów włoskich przypisywane są
właśnie obecności tego kwasu.
Orzechy włoskie są też bogatym źródłem magnezu – sto gramów orzechów zapewnia 163 proc. dziennego zapotrzebowania
na ten pierwiastek. Jedzenie orzechów wpływa korzystnie na cerę
dzięki zawartej w nich witaminie E. Orzechy dostarczają organizmowi także witamin z grupy B.
Zawarte w liściach orzecha włoskiego garbniki i związki antybakteryjne mogą być stosowane do leczenia nadmiernej potliwości stóp i dłoni, zaś łupina orzecha włoskiego bogata jest w związki, które w naturalny sposób przyciemniają włosy i skórę.
PRZECIW ZŁEMU CHOLESTEROLOWI
Dotychczasowe badania naukowe wykazały, że dieta bogata
w orzechy włoskie spowalnia rozwój raka prostaty, może zwiększać
wrażliwość na insulinę, zmniejszającym tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy, a także redukować zbyt wysokie
ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Przypuszcza się również, że
zawarte w orzechach przeciwutleniacze zmniejszają stres oksydacyjny i tym samym zmniejsza się ilość czynników prozapalnych.
Spektrum działania orzechów na nasze zdrowie wydawało się
naukowcom z Uniwersytetu Yale zbyt szerokie, dlatego postanowili przyjrzeć się dogłębnie zmianie takich parametrów ciała jak:
masa, BMI, wahania masy ciała, ciśnienie tętnicze, ilość glukozy

we krwi na czczo i na przełomie kilku miesięcy (HbA1c) oraz poziom cholesterolu pod wpływem wprowadzenia lub wyeliminowania z diety orzechów włoskich. W badaniu brało udział 112
(trzydziestu jeden mężczyzn i osiemdziesiąt jeden kobiet) w wieku
od 25 do 75 pięciu lat. Wszyscy uczestnicy badania mieli wysokie
zagrożenie rozwojem cukrzycy.
Badani zostali podzieleni na dwie grupy. Osoby z pierwszej
grupy zobligowano do stosowania niskokalorycznej diety, w drugiej grupie uczestnikom pozwolono stosować dotychczasową
dietę. Następnie dokonano kolejnego, randomowego podziału
na osoby, które codziennie przez sześć miesięcy jadły 56 gramów
orzechów włoskich oraz na osoby, które przez ten czas w ogóle
ich nie jadły. Po trzymiesięcznej przerwie podgrupy te zamieniono. Wszystkie wyżej wymienione parametry organizmu były kontrolowane na początku badania oraz po trzech, sześciu, dwunastu
i piętnastu miesiącach od rozpoczęcia eksperymentu.
Po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, regularność wykonywania ćwiczeń fizycznych i ilość przyjmowanych tłuszczy oraz
kalorii wykazano, że orzechy włoskie związane są z redukcją poziomu LDL, czyli złego cholesterolu oraz z polepszeniem stanu
ścian naczyń krwionośnych. Te pozytywne efekty były osiągane
niezależnie od tego, czy stosowana dieta skupiała się na liczeniu
kalorii czy nie. Niestety, brak kontroli nad kalorycznością diety
i jednoczesne jedzenie orzechów włoskich skutkowało zwiększenie się masy ciała uczestników badania. Efektu tego nie zauważono za to u osób, które stosowały dietę niskokaloryczną – u nich
masa ciała znacząco spadła.
Nie udowodniono za to, aby jedzenie orzechów włoskich wpływało na redukcję ciśnienia czy ilość glukozy we krwi. Należy jednak pamiętać, że badanie zostało wykonane na grupie podwyższonego ryzyka zachorowaniem na cukrzycę i być może u osób
nieobciążonych tym ryzykiem wyniki byłyby inne. Do tego potrzebne są jednak dodatkowe badania.
Na podstawie:
Valentine Yanchou Njike et al., Walnut ingestion in adults at
risk for diabetes: effects on body composition, diet quality, and
cardiac risk measures, BMJ Open Diabetes Research & Care, doi:
10.1136/bmjdrc-2015-000115, 23.11.2015.

Monika Karasiewicz
KOSM ETO LO GIA

Nieinwazyjne konturowanie twarzy i ciała

Wyszczuplanie i redukcja cellulitu

• Pielęgnacja twarzy i ciała
• Manicure pedicure
• Osocze bogatopłytkowe
• Mezoterapia igłowa
• Peelingi chemiczne
• Sprzedaż kosmetyków:
- SkinCeuticals
- Diego dalla palma
- Ericson Laboratoire

Koszalin, ul. Zwycięstwa 109

tel. 797 707 407

www.mk-kosmetologia.pl
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CEBULA
W APTECZCE
Autor: Anna Różańska

Niegdyś była podstawowym prowiantem na dalekomorskich statkach, bo chroniła przed szkorbutem.
W ludowej medycynie służyła jako środek odkażający i lek przeciwkaszlowy. Cebula, bo to o niej mowa,
wciąż jednak odkrywa przed nami swoje tajemnice. Niedawno japońscy naukowcy wykazali, że ma
działanie przeciwnowotworowe.

W

łaściwości lecznicze cebuli znane
są już od wieków. Prawdopodobnie
uprawiana była już ponad 5 tysięcy
lat temu, o czym świadczą znalezione w czasie wykopalisk w Palestynie
malunki przedstawiające to warzywo. Cebule znajdowane są wśród
bandaży mumii egipskich. Wiadomo, że była też uprawiana przez starożytnych Greków i Rzymian.
Ze względu na łatwość przechowywania oraz zawartość witaminy
C, cebula była jednym z podstawowych składników prowiantu żeglarzy, chroniła bowiem przed wystąpieniem szkorbutu.
Medycyna ludowa wykorzystywała wywar z cebuli jako środek
uśmierzający bóle reumatyczne. Przygotowywany z cebuli syrop
wzmacnia odporność, osłabia kaszel i przyspiesza pokonanie
przeziębienia. Rozgotowana i rozgnieciona na pastę cebula była
lekiem nakładanym na wrzody, odmrożenia, oparzenia, czyraki
czy zmiany trądzikowe. Odkażała ranę, przyspieszała jej gojenie
się i sprawiała, że nie pozostawały blizny.
SAMO ZDROWIE
Cebula jest niskokalorycznym warzywem. Mała główka, ważąca
100 gramów, ma zaledwie 40 kcal, około 9 gramów węglowodanów (ok. 4,2 grama cukrów) oraz 1,1 grama białka. Jest źródłem
potasu, witamin A i C, wapnia, magnezu, manganu oraz kwasu
foliowego. Swój zapach cebula zawdzięcza bogactwu związków
siarkowych, które pozytywnie wpływają na produkcję metioniny
– aminokwasu, którego jest szczególnie dużo w białkach włosów
i paznokci.
Zawarte w cebuli składniki sprawiają, że krew rozrzedza się, co
przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Stosunkowo duża ilość
potasu w tym warzywie przyczynia się do obniżania ciśnienia krwi.
Cebula poprawia trawienie, przeciwdziała zaparciom, choć powinny na nią uważać osoby z chorobami wątroby, woreczka żółciowego i nerek. Związki zawarte w cebuli mają też właściwości
przeciwgrzybowe.

CEBULA A NOWOTWÓR
Istnieją badania medyczne, w których sprawdzano korelację
pomiędzy spożyciem cebuli a ryzykiem wystąpienia różnych
rodzajów nowotworów. Zaobserwowano, że wyższe spożycie
tego warzywa związane jest ze spadkiem prawdopodobieństwa zachorowania na raka żołądka i przełyku, trzustki i prostaty. Choć dokładny mechanizm działania związków zawartych
w cebuli nie został poznany, autorzy badań przypuszczali, że
efekt ten może być spowodowany zarówno bogactwem związków siarkowych, jak również obecnością witaminy C. Związki te
mają działanie przeciwutleniające, przeciwdziałają uszkodzeniom w materiale genetycznym komórki i spowalniają wzrost
komórek guza.
Japońscy naukowcy z Uniwersytetu Kumamoto postanowili
zbadać jeden ze związków chemicznych zawartych w cebuli –
onioninę A pod kątem potencjalnego działania przeciwnowotworowego wobec raka jajnika. Tylko około 40 procent chorych przeżywa 5 lat, a mniej więcej osiem na dziesięć pacjentek z rakiem
jajnika po chemioterapii ma nawroty choroby.
Badania prowadzone były zarówno in vitro, na liniach komórkowych raka jajnika, jak również in vivo w mysim modelu tej
choroby. W eksperymencie przeprowadzonym na komórkach
zauważono, że onionina A powodowała zahamowanie namnażania się komórek nowotworowych. Wyniki były na tyle obiecujące, że Japończycy postanowili przeprowadzić również testy na
myszach z rakiem jajnika. Uczeni podawali doustnie gryzoniom
dawki onioniny A. Myszy, u których wdrożono taką terapie, żyły
dłużej niż zwierzęta z grupy kontrolnej, a także miały mniej rozrośnięte guzy w jajnikach. Jednocześnie naukowcy nie zauważyli, aby leczenie powodowało u zwierząt jakiekolwiek efekty
uboczne.
Autorzy badania sugerują, że preparaty z onioniną A mogłyby
być uzupełnieniem stosowanych obecnie terapii przeciwko rakowi jajnika. Potrzebne do tego są jednak dalsze badania – w tym te
z udziałem ludzi.

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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UCIECZKA
Z UNIEŚCIA

WOJENNE LOVE STORY
BEZ HAPPY ENDU
Autor: Mateusz Kabatek / Ilustracje: Katarzyna Koperkiewicz

Historia ta – jak mało która – nadaje się na scenariusz hollywoodzkiego filmu wojennego z romantycznym
wątkiem w tle. Jej bohaterem jest młody lotnik wojskowy, który zamiast bomb i śmierci niesie ludziom ratunek
oraz zakochana w nim dziewczyna, zmuszona do ucieczki z rodzinnego kraju przed nadciągającą Armią
Czerwoną. Dynamiczna akcja rozgrywa się natomiast nie gdzie indziej jak na Pomorzu, na terenie niemieckiej bazy lotniczej w Unieściu – zaledwie kilka miesięcy przed zakończeniem II wojny światowej.
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J

est pierwsza połowa 1944 roku. Młody niemiecki
podoficer, Heinz Roesch, trafia do okupowanej Estonii, gdzie zostaje przydzielony do eskadry lotniczej
Luftwaffe, specjalizującej się w ratownictwie morskim. Na jej wyposażeniu znajduje się kilkanaście
potężnych łodzi latających, czyli samolotów dysponujących nietypową zdolnością do bezpiecznego
startowania i lądowania na powierzchni wody. Dzięki
swoim imponującym osiągom, są one regularnie wykorzystywane do poszukiwania i podejmowania rozbitków z zatopionych
okrętów oraz lotników, których samoloty zostały zestrzelone nad
Bałtykiem.
Heinz wchodzi w skład sześcioosobowej załogi jednej z takich
łodzi. Jako technik pokładowy nieustannie czuwa nad stanem
silników oraz innych urządzeń maszyny, kontrolując podczas lotu
wskazania kilkudziesięciu rozmieszczonych na dużych pulpitach
zegarów i lampek ostrzegawczych. W razie jakiejkolwiek awarii od
jego szybkiej reakcji zależy bezpieczeństwo wszystkich znajdujących się na pokładzie osób. Koledzy wiedzą, że można na nim
polegać. Pomimo młodego wieku jest on cenionym specjalistą
w swoim fachu.
Chwile wolne od służby Heinz chętnie spędza poza terenem
koszar. Poznaje wówczas pracującą dla niemieckiej armii piękną
Estonkę – Ritę Kuusalu. Dziewczyna – podobnie, jak znaczna część
jej rodaków – nie wspiera Niemców z sympatii do idei propagowanych przez Adolfa Hitlera, ale ze strachu przed ponownym włączeniem kraju w skład ZSRR i krwawymi represjami. Między młodymi szybko zawiązuje się nić przyjaźni. Często spędzają ze sobą
czas, rozmawiając o przyszłości. Nie dane jest im jednak, by sympatia przerodziła się w prawdziwą miłość. Wojna niespodziewanie
rzuca Heinza do oddalonej od stolicy Estonii o aż 800 kilometrów
niewielkiej bazy lotniczej w Unieściu, czyli ówczesnym Nest.
W nowym miejscu służby lotnik szybko wpada w wir codziennych obowiązków. Także i tu jego zadaniem jest uczestniczenie
w wielogodzinnych akcjach ratowniczych. Z upływem kolejnych
tygodni Heinz godzi się z tym, że prawdopodobnie już nigdy
nie ujrzy twarzy Rity. Tymczasem jesienna ofensywa Armii Czerwonej zamyka w kleszczach zaciekle broniące się na terenie krajów bałtyckich jednostki Wehrmachtu. Dla tysięcy sprzyjających
Niemcom Estończyków nie ma innego wyjścia, jak pospieszna
ewakuacja drogą morską. Pozostanie w ojczystym kraju wiąże
się bowiem ze śmiertelnym niebezpieczeństwem – trafieniem do
więzienia NKWD lub deportacją w głąb Związku Radzieckiego.
Łut szczęścia sprawia, że pod koniec października 1944 roku
Rita dostaje się na pokład statku zmierzającego do jednego z portów na terenie Rzeszy. Po męczącej podróży, za sprawą nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności, dziewczyna zostaje przydzielona
do grupy uchodźców, skierowanych do… obozu przy bazie lotniczej w Unieściu! To już tylko kwestia godzin, by Rita i Heinz znów
byli razem. Gdy w końcu widzą się ponownie, Heinz zwierza się
Estonce z obaw co do wyniku wojny. Zdradza jej również swój skrywany od dawna sekret: opracowany w najdrobniejszych detalach
plan porwania samolotu i wspólnej ucieczki do neutralnej Szwecji!
Mija kilka dni. Jest wczesny wieczór 30 października 1944 roku.
Heinz Roesch wychodzi niepostrzeżenie z budynku koszar i – unikając uzbrojonych wartowników, strzegących dostępu do bazy
lotniczej – przekrada się na teren obozu dla uchodźców. Tam czeka już na niego Rita. Para znika następnie w ciemności.
Po chwili młodzi znajdują się nad porośniętym trzcinami brzegiem jeziora Jamno, w miejscu, gdzie Heinz skrzętnie ukrył gumową tratwę ratunkową. Pomimo paraliżującego strachu, wsiadają

na jej pokład i przepływają do zakotwiczonej na środku jeziora
łodzi latającej typu Dornier Do 24 T-3 – maszyny, której członkiem
załogi jest Heinz. Mężczyzna otwiera aluminiowe drzwi, prowadzące do mierzącego prawie 22 metry kadłuba i ukrywa w nim
roztrzęsioną z zimna oraz przerażenia Ritę. Pospiesznie daje jej
paczkę papierosów i odpływa w kierunku brzegu.
Po powrocie na teren bazy lotniczej Heinz próbuje zachowywać
się w sposób niezwracający niczyjej uwagi. Jak co dzień udaje się
do kantyny, zjada kolację, rozmawia z kolegami oraz przygotowuje się do kolejnego dnia służby. Pomimo nerwów, w końcu zasypia. W sen zapada także – znajdująca się w nieprzyjaznym, pogrążonym w mroku wnętrzu samolotu – młoda Estonka. Odpoczynek
nie trwa jednak długo. Jeszcze przed północą przy łodziach latających zakotwiczonych zaledwie kilkadziesiąt metrów od maszyny
Heinza pojawiają się ubrani w grube, zimowe kombinezony lot-

118 SPOŁECZEŃSTWO

nicy oraz personel techniczny. Żołnierze przystępują do uruchamiania silników! Po całej okolicy roznosi się donośne dudnienie.
Okazuje się, że dowódca stacjonującej w Unieściu eskadry lotniczej zarządził nieplanowane wcześniej nocne ćwiczenia. Rita
wręcz umiera z przerażenia. Wszystko dzieje się przecież tuż obok
niej. Dziewczyna spodziewa się, że w każdej chwili na pokład Dorniera może wejść jego załoga. Byłoby to równoznaczne z odnalezieniem jej i aresztowaniem. Do rana nikt się jednak nie zjawia.
Młoda Estonka nie może nawet przypuszczać, że stało się tak wyłącznie dzięki przezorności Heinza, który zawczasu wymontował
z samolotu akumulatory i poinformował przełożonych o konieczności ich długotrwałego ładowania. Krok ten okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

Tymczasem nadchodzi godzina jedenasta. Baza lotnicza szybko
pustoszeje. Nie stanowi to jednak dzieła przypadku: dla żołnierzy jest to pora przerwy na drugie śniadanie. W zasięgu wzroku
nie ma ani żywej duszy. Heinz wdrapuje się zatem na mierzące 27
metrów rozpiętości skrzydło samolotu i – zgodnie ze standardową
procedurą przygotowania do startu – zdejmuje brezentowe plandeki z trzech potężnych silników o mocy tysiąca koni mechanicznych każdy. Usuwa także wodoodporne pokrowce z łopat śmigieł
oraz trzech wystających z kadłuba przeszklonych wieżyczek strzeleckich.

Nastaje poranek. Krótko po godzinie dziewiątej Heinz pobiera
w pełni już sprawne akumulatory i udaje się na pokład Dorniera
stanowiącego kryjówkę Rity. Lotnik zabiera ze sobą ukradkiem
również prowiant dla zgłodniałej towarzyszki. Gdy w końcu staje
z nią twarzą w twarz, okazuje się, że w trakcie pełnej lęku nocy
stroniąca zwykle od tytoniu dziewczyna wypaliła całą podarowaną
jej paczkę papierosów.

Następnie mężczyzna zajmuje miejsce w kokpicie. Ustawia
w odpowiednie położenie manetki gazu i przełączniki sterujące
zasilaniem w energię elektryczną. Pospiesznie ustala także z Ritą
rolę, jaką ma ona odegrać przy starcie: gdy zostanie uruchomiona
pierwsza z trzech jednostek napędowych, dziewczyna musi niezwłocznie zwolnić cumy, mocujące samolot do unoszącej się na
tafli jeziora boi. Jeżeli wykonanie tej czynności opóźni się choćby
o kilkanaście sekund, ciąg pracującego śmigła spowoduje naprężenie się lin, a ich zwolnienie nie będzie możliwe do wykonania
nawet przez dwie osoby. Należy bowiem pamiętać, że Dornier
waży wraz z paliwem kilkanaście ton!

Para musi teraz podjąć najważniejszą decyzję swojego życia.
Decyzję, od której nie ma już odwrotu. Po chwili walki z własnymi
myślami Heinz i Rita postanawiają zgodnie: uciekamy!

Wszystko ustalone. Można zaczynać. Heinz włącza rozrusznik.
Przez kilkadziesiąt sekund urządzenie nabiera obrotów, wyjąc
przy tym przeraźliwie. Chwilę później następuje uruchomienie
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lewego silnika, a Rita szczęśliwie zwalnia cumy. Powstaje jednak
inny problem: pomimo prób nie daje się włączyć prawego silnika! Mijają kolejne, cenne sekundy. Heinz chwyta się rozpaczliwie
wszelkich możliwych sposobów. Na domiar złego unoszący się na
powierzchni jeziora Jamno samolot zaczyna bezwładnie dryfować
w kierunku brzegu. Heinz myśli o najgorszym. Z jego szyi zwisa załadowany pistolet. Lotnik jest gotowy, by go użyć, kończąc w ten
sposób życie Rity i własne. Dziewczyna błaga swojego towarzysza
o podjęcie jeszcze jednej próby. Udaje się. Prawy silnik zaskoczył,
wyrzucając z siebie chmurę spalin.

Rita wyrzuca ponadto do Bałtyku dokumenty Heinza oraz zdarte
z jego munduru nazistowskie insygnia. Dzięki kilku przemyślanym
wcześniej zmianom kursu, samolot omija Bornholm i po godzinie
lotu z prędkością około 300 km/h dociera do wybrzeża Szwecji.
Ląduje następnie w spokojnej zatoce w pobliżu portowego miasta Sölvesborg, gdzie para zostaje internowana przez przedstawicieli miejscowych władz.

Potężne cielsko Dorniera nabiera powoli prędkości, tnąc gładką taflę jeziora. Ku radości znajdującej się na jego pokładzie pary,
niespodziewanie udaje się włączyć także środkowy – ostatni już
– silnik. Jest jednak za wcześnie na świętowanie. Owszem, Heinz
należy do doświadczonych lotników, lecz nigdy wcześniej nie zajmował się pilotażem samolotu! Pomimo to udaje mu się oderwać
maszynę od powierzchni wody, wykonać ostry zakręt w prawo
i obrać kierunek północny.

Związek Rity i Heinza szybko rozpadł się, a piękna Estonka znalazła szczęście w związku z innym mężczyzną. Szukający lepszej
przyszłości Heinz został natomiast zatrudniony w szwedzkich siłach powietrznych, które chciały wykorzystać jego specjalistyczną
wiedzę w zakresie prowadzenia morskich operacji ratowniczych.

Kiedy Dornier mija linię brzegową, zasiadający za sterami Heinz schodzi na wysokość 10 metrów. Ten prosty manewr pozwoli
na uniknięcie wykrycia przez mogące kręcić się w pobliżu niemieckie myśliwce. Po kilkunastu minutach lotu emocje uchodzą.
W przypływie euforii para zaczyna świętować – zajadać się czekoladą i pić alkohol wyciągnięty z awaryjnych racji żywnościowych.

Wbrew pozorom historia ta nie kończy się happy endem – życie
przygotowało dwojgu młodym uciekinierom inny scenariusz.

Były niemiecki lotnik okazał się ponadto przydatny przy nadzorowaniu bieżącej eksploatacji porwanego z Unieścia Dorniera Do
24 T-3. Samolot ten został bowiem oficjalnie odkupiony od rządu niemieckiego za kwotę 250 tysięcy koron i włączony w skład
lotnictwa wojskowego Szwecji, w którym służył do 1951 roku. Po
zakończeniu współpracy z armią Heinz Roesch nie zdecydował się
na powrót do Niemiec. Pozostał na terenie Szwecji, gdzie prowadził salon samochodowy. Swoimi wojennymi perypetiami podzielił się z innymi dopiero na początku lat 80.
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POD CIĘŻAREM HISTORII
Autor: Jarosław Jurkiewicz

Dwaj koszalinianie od ponad 25 lat zabiegają o upamiętnienie losu więźniów byłego obozu jenieckiego pod
Tychowem. Zygmunt Wujek, koszaliński rzeźbiarz, ekscentryk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci
w mieście, od lat angażuje się w upamiętnienie skomplikowanej przeszłości Pomorza. W Koszalinie wiele
postaci historycznych ma pomniki, które wyszły spod jego dłuta: generał Anders, Janek Stawisiński, rotmistrz
Pilecki, Kazimierz Pułaski. - Aby zajmować się przeszłością trzeba chyba być przez nią naznaczonym – zamyśla
się i rozgląda po swoim salonie – pracowni a może izbie pamięci. Przy kominku gipsowa forma medalionu
generała Bora-Komorowskiego, który czeka na wykonanie odlewu w brązie. W kącie tablica, a na niej
przejmujący stary plakat z dzieckiem za drutami kolczastymi i napisem w języku rosyjskim „Uwolnij mnie!”.
Na oparciach krzeseł znoszone mundury wojenne, a na stole - makieta obozu Gross-Tychow.

Z

ygmunt Wujek z pewnością jest naznaczony
przez historię. Urodził się rok przed wybuchem
II wojny światowej w Rawiczu. W 1943 cała rodzina została wywieziona w okolice Cottbus
i Drezna. - I tam oberwałem bombardowaniami amerykańskimi – przyznaje. - Taka ironia
historii.

atru, właściciel szkoły języka angielskiego. On także czuje ciężar
przeszłości. Jego ojciec za bunt przeciwko bauerowi trafił do Auschwitz. W 1945 roku uciekł z obozu. Do końca wojny żył w ukryciu. - Potem mówił o tym rzadko. Tylko kilka razy przy mnie wspominał obóz. Ale dziś rozumiem to bardziej niż kiedykolwiek.

Od 27 lat zabiega o upamiętnienie lotników alianckich osadzonych w czasie wojny w obozie jenieckim Gross-Tychow pod
Tychowem. Niektórzy z nich trafili do niewoli, kiedy ostrzeliwali
niemieckie miasta – właśnie m.in. Drezno.

Jest końcówka 1989 roku albo początek 1990. Amerykanie,
którzy przez lata bezskutecznie prosili władze PRL o możliwość
upamiętnienia lotników więzionych przez hitlerowców na Pomorzu, od nowych polskich władz dostają światełko nadziei. Do
Koszalina i Tychowa przyjeżdża pułkownik George Guderley, wysłannik prezydenta USA. Ma obejrzeć miejsce po byłym obozie,
rozmawiać o możliwości postawienia tam pomnika.

Sprzymierzeńcem Zygmunta Wujka w upamiętnianiu jeńców
spod Tychowa jest Jupi Podlaszewski, dziennikarz, założyciel te-

PRZYWRACANIE PAMIĘCI
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- Zygmunt przybiegł do mnie z rozwianymi włosami. Powiedział, że mam tłumaczyć. I to zaraz, już! - wspomina Jupi Podlaszewski.
Pierwsze lody zostały przełamane: przyjeżdżają byli jeńcy i ich
rodziny, powstają książki ze wspomnieniami. Przewodnikami po
Pomorzu są z reguły Wujek i Podlaszewski.
MIELI NAWET BASEN…
Ale wpierw trochę odległej historii. W kwietniu 1944 roku w Żaganiu (pogranicze Dolnego Śląsk i Ziemi Lubuskiej) Niemcy zakładają obóz dla zestrzelonych lotników z państw alianckich. Po kilku
tygodniach obóz zostaje przeniesiony na północ, na Pomorze,
w okolice małej wsi Modrolas (około 5 kilometrów od Tychowa)
i od tej pory w nomenklaturze hitlerowskiej nosi on nazwę Stalag
Luft IV Gross Tychow.
Od maja 1944 roku do kolejno oddawanych do użytku baraków trafiają jeńcy przewożeni z obozów w Budapeszcie i na
Litwie, a także z Zachodu Europy. To byli żołnierze walczący w ramach brytyjskich sił powietrznych - nie tylko Anglicy, ale także
Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy, Polacy. Zdecydowana większość to jednak Amerykanie. - To byli młodzi chłopcy, 18-19-letni. Trafiali na front po kilkutygodniowym zaledwie
przeszkoleniu. Ginęli, bo często nie wiedzieli, jak się obsługuje
spadochron. Kiedy ostrzeliwały ich oddziały Luftwaffe, nie mieli szans na ratunek – mówi Zygmunt Wujek. - Wiem to od tych,
którzy przeżyli.
Alianccy jeńcy na Pomorze byli przywożeni koleją. Kilkukilometrowy odcinek ze stacji Podborsko pod Tychowem do baraków obozowych pokonywali pieszo. - To był upokarzający marsz.
Miejscowi szczuli ich psami, opluwali, pchali kijami – dodaje Jupi
Podlaszewski.

Propaganda hitlerowska przedstawiała zachodnich pilotów
jako głównych wrogów narodu. Niemcy nie mogli im wybaczyć,
że zamieniają w pył miasta Rzeszy. Sam Hitler uznawał ich za
zbrodniarzy wojennych.
Hitlerowcy nie szczędzili więc pogardy pilotom, którzy trafili do
niewoli. Obóz celowo zbudowano na odludziu, w lesie. Poczucie
oddalenia i brak nadziei na odzyskanie wolności miały złamać
osadzonych. Codzienność określał rygorystyczny system nakazów
i zakazów. Kiedy alianci próbowali się skarżyć, Niemcy szydzili, że
przecież niczego im nie brakuje, mają nawet basen (przy barakach były baseny pożarowe). Zdarzały się próby ucieczki, z tego
powodu rozstrzelano co najmniej 7 osób.
W połowie 1944 roku w Stalagu IV przebywało półtora tysiąca jeńców, pół roku później liczba uwięzionych sięgała 10 tysięcy
osób (ponad 8 tysięcy to byli Amerykanie). Panowało przepełnienie, z czasem zaczęło brakować jedzenia. - W pobliżu obozu rośnie aleja kasztanowa. Jeńcy mielili kasztany i robili z tego napar
przypominający kawę – wyjaśnia Zygmunt Wujek.
ZABÓJCZY MARSZ
Potwornym wspomnieniem jest ewakuacja obozu. W styczniu
1945 roku niemiecka załoga wywiozła chorych jeńców. A w pierwszych dniach lutego zarządzono wymarsz. Była śnieżna, mroźna
zima. Żołnierze wędrowali przez Białogard, w kierunki Świnoujścia, a potem w okolice Hamburga. - Jedli, co udało im się zdobyć.
Nocowali w stodołach. Szli w podartych łachach, byli wyziębieni –
dodaje Jupi Podlaszewski. - Chorowali, niektórzy mieli połamane
nogi. Jeśli nie mieli siły wędrować, byli rozstrzeliwani.
Przez kilkadziesiąt dni pokonali prawie tysiąc kilometrów.
Ostrzeliwały ich załogi niemieckich samolotów, ale były też naloty alianckie. Część jeńców nie przeżyła morderczego marszu. Ci,
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którzy przetrwali, tę wędrówkę nazwali „marszem śmierci” (death
march albo black march).
PRZYWRÓCIĆ HONOR
Na początku lat dziewięćdziesiątych historią dawnego obozu
zainteresowały się władze wojewódzkie, wojsko i ambasada USA.
W akcję włączyła się także gmina Tychowo. Zygmunt Wujek podkreśla, że najwięcej było jednak oddolnej inicjatywy: propagowanie wiedzy o byłym obozie i towarzyszenie odwiedzającym go
dawnym jeńcom. Jupi Podlaszewski był z reguły tłumaczem.
Dwukrotnie dawny obóz odwiedził doktor Jenssen – Duńczyk,
który z ramienia Czerwonego Krzyża w czasie wojny jeździł z pomocą humanitarną do Stalagu IV. Jenssen napisał dwie książki
o obozie. Opowiadał, że jeńcy skarżyli się przede wszystkim na
nudę. Prosili, żeby przywiózł im akordeon.
Bywały wyjątkowe wizyty. Podlaszewski wspomina, że na początku lat dziewięćdziesiątych przyjechał autobus byłych jeńców
z USA, którym towarzyszyły żony. - Było spotkanie w koszalińskim
hotelu. Każda para wstawała, by opowiedzieć o sobie. Pochodzili
z różnych stanów, każdy mówił w innym dialekcie. Musiałem przestawić się z języka, którym mówi się w Idaho, na dialekt z Alaski,
potem byli ludzie z Florydy, a potem z Ohio... Tłumaczenie było
karkołomnym zadaniem, ale dałem
radę – opowiada z uśmiechem.
Zygmunt Wujek zapamiętał inną
scenę: pod stację Podborsko podjeżdża autokar z grupą Amerykanów. Wysiadają z autokaru i jeden
po drugim wykrzykują komendy po
niemiecku: Raus! Weck! Schnell!
- Hitlerowski rygor to była trauma,
która mocno wryła im się w pamięć.
Bolesna była nie tylko niemiecka
pogarda. Obciążeniem dla amerykańskich lotników stało się to, że
kiedy trafiali do niewoli, sami rodacy przestali ich uważać za żołnierzy. Wzruszająco opowiadał o tym pułkownik Joe O`Donnell,
który siedem razy odwiedził miejsce po dawnym obozie pod Tychowem. Mówił, że Amerykanie uważali ich za tchórzy. Tak zaczęli
ich traktować nawet członkowie rodzin! Podejrzewali, że piloci
dobrowolnie kapitulują. Że mają kobiety, korzystają z uciech.
„Kiedy w 1941 roku braliśmy ślub myślałam, że wychodzę za
bohatera. A ja wyszłam za tchórza” - pisała żona do jednego z żołnierzy osadzonych w obozie (list czytali uczniowie Jupiego Podlaszewskiego podczas jednej z wieczornic zorganizowanych na
stacji w Podborsku).
Joe O`Donnell kawał swojego życia poświęcił na to, by byłym
jeńcom przywrócić godność. Założył w Stanach stowarzyszenie
„Prisoners of war” („Jeńcy wojenni”), które walczyło o nagłośnienie prawdy o losie amerykańskich jeńców.
- I wysiłek przyniósł efekt! - podkreśla Podlaszewski. - Jeden
z byłych jeńców podczas spotkania pod Tychowem cieszył się, że
teraz jest już traktowany jak bohater. „Nawet prezydent USA mnie
zaprasza” – mówił z dumą.
WYMIENIAM ZŁE WSPOMNIENIA NA DOBRE
W 1994 roku na terenie byłego obozu został odsłonięty po-

mnik autorstwa Zygmunta Wujka. Trzy głazy – na dwóch bocznych
tablice pamiątkowe, na środkowym – śmigło i wizerunek pilota
podnoszącego się z ziemi po skoku spadochronowym. Pilot ma
twarz Joe O`Donnella! W posadzce w pobliżu na życzenie byłych jeńców lub ich bliskich są umieszczane tablice pamiątkowe
z imieniem i nazwiskiem, stopniem wojskowym i numerem obozowym osadzonych.
Koszaliński rzeźbiarz przygotował też pomnik, który stanął
w pobliżu stacji w Podborsku. Zaprojektował też cztery medale
upamiętniające m.in. marsz śmierci .
Co roku, w rocznicę ewakuacji Stalagu IV i początku marszu odbywają się okolicznościowe uroczystości. Uczestnicy w ciszy idą
ze stacji w Podborsku na teren obozu. Są wieczornice i czytanie
obozowych wspomnień.
Zwykle przyjeżdża przedstawiciel ambasady amerykańskiej.
Jest wojskowa kompania reprezentacyjna. Przyjeżdżają też byli
jeńcy. Niestety, z roku na rok jest ich coraz mniej (kilka lat temu
zmarł więziony w Gross-Tychow Polak, który po wojnie zamieszkał w Człuchowie). Niektórzy odwiedzali to miejsce po kilka razy.
Jupi Podlaszewski zapamiętał Leonarda Rose z Indianapolis. - Był
siedem razy. Duży, postawny mężczyzna popłakał się przed kamerą. Żona pytała go, po co tyle razy
tu przyjeżdża. A on odpowiedział,
że za każdym razem wymienia złe
wspomnienia na dobre.
BÓG WOJNY CZEKA
Pomorze odwiedzają już także
potomkowie żołnierzy osadzonych
w Stalagu Luft IV. W maju przyjechały dwie córki pilotów. Jedna z nich,
Laura A. Edge spisała wspomnienia
swojego ojca i wydała je w formie
książki pod znamiennym tytułem
„On the wings of dawn” („Na skrzydłach świtu”).
Miesiąc później Zygmunt Wujek i Jupi Podlaszewski otrzymali
z USA medale, którymi Amerykanie honorują byłych jeńców wojennych albo ludzi, którzy poświęcili się ich sprawie. Medal ustanowił sam prezydent Ronald Reagan. Koszalinianie są jedynymi
ludźmi na Pomorzu, którzy dostali to wyróżnienie. Wystarały się
o nie z pewnością córki pilotów.
Koszalinianie zabiegają o uznanie terenu byłego obozu za miejsce pamięci. Wierzą, że i tym razem zaangażują się w to Amerykanie. Bo sprawa nie idzie gładko. Potrzebne są badania w terenie
i negocjacje z dyrekcją Lasów Państwowych.
A wiosną przyszłego roku Zygmunt Wujek i Jupi Podlaszewski
wybierają się do USA. Będą gościć w Savannah w Georgii, gdzie
stacjonuje 8. Armia Powietrzna. W latach II wojny światowej to właśnie jej piloci operowali w Europie i atakowali niemieckie pozycje.
Będą notować wspomnienia ostatnich żyjących świadków. - Będę
tam rzeźbił, a Jupi już szykuje program teatralny inspirowany historią – wyjawia Zygmunt Wujek, przyznając, że tajemnica obozu
pod Tychowem zawładnęła nimi na dobre.
- Już nie możemy tego przerwać – mówi spacerując po swoim pełnym demonicznych rzeźb i instalacji ogrodzie, w którym
główne miejsce zajmuje posąg boga wojny. Wkrótce ma stanąć
na rozstaju dróg w pobliżu byłego obozu Gross-Tychow. Będzie
wskazywał drogę. A może stanie się ostrzeżeniem?
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Czas pogardy

Obozy na Pomorzu

W czasie II wojny światowej do niemieckiej niewoli trafiło około
18 milionów osób. Część z nich to jeńcy wojenni przetrzymywani
w obozach koncentracyjnych lub w obozach jenieckich. W sumie
na terenie Niemiec i państw okupowanych hitlerowcy utworzyli kilkanaście tysięcy obozów i więzień. Pięćdziesiąt z nich było zlokalizowanych na obszarze obecnej Polski.

Na Pomorzu Zachodnim istniało kilka obozów z liczną siecią podobozów. Jeszcze w czasie I wojny światowej powstał obóz w Stargardzie Szczecińskim. W istniejącym tam Stalagu II D w latach
ostatniej wojny hitlerowcy przetrzymywali żołnierzy różnych narodowości (Polaków z Kaszub, Francuzów, Belgów, Jugosłowian), którzy pracowali w okolicznych gospodarstwach rolnych.

Niemcy stworzyli całą sieć obozów jenieckich ze specjalnym systemem oznakowań i numeracją. Terytorium III Rzeszy zostało podzielone na 20 okręgów militarnych, którym podporządkowano
okręgowe dowództwa obozów jenieckich. Istniało co najmniej kilka rodzajów obozów: frontowe (Frontstalag), przejściowe (Dulag),
obozy dla oficerów (Oflag), obozy dla podoficerów i szeregowych
(Stalag) z wydzielonymi obozami dla podoficerów i szeregowych
lotnictwa (Stalag Luft). Były też obozy dla marynarzy (Marlag) i dla
marynarzy marynarki handlowej (Milag), a także szpitale jenieckie
i obozy dla cywilów.

W Oflagu II C Gross Born (Borne Sulinowo) więzieni byli Francuzi, a potem Polacy i jeńcy sowieccy. W Stalagu II B Hammerstein-Schlochau (Czarne-Człuchów) najpierw przebywali żołnierze
polscy, którzy z czasem zostali zmuszeni do zrzeczenia się statusu
jeńca i byli wykorzystywani do niewolniczej pracy. Później więzieni byli tu także Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Amerykanie, Włosi
i obywatele ZSRR. Do Stalagu II H Rederitz (Nadarzyce) ulokowanego w pobliżu umocnień Wału Pomorskiego trafiali głównie jeńcy
sowieccy.

Status jeńców wojennych określały: haski regulamin (protokół)
dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej z 1907 roku i konwencja genewska z 1929 roku, zwiększająca zakres ochrony rannych
i chorych żołnierzy. Ale władze hitlerowskie nierzadko naruszały
ich postanowienia.

Oflag II B w Arnswalde (Choszczno) i Oflag II C Woldenberg (Dobiegniew) to miejsca, w których więziono Polaków.

Oprócz oficerów przebywali tam także rezerwiści: profesorowie,
artyści, pisarze. Osadzeni dbali o życie kulturalne i samokształcenie. Więziony w Woldenbergu słynny archeolog i historyk sztuki
prof. Kazimierz Michałowski prowadził np. wykłady z archeologii
Obozową codziennością były zatłoczone baraki, długotrwałe ape- i historii starożytnego Egiptu. Jeńcy zakładali teatry, orkiestry
le, brak żywności, wciąż zwiększająca się lista nakazów i zakazów, i kabarety. Odbywały się mecze piłki nożnej i pojedynki boksercenzura listów, a także ciągłe rewizje i szykany.
skie.
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PRESTIŻOWE KSIĄŻKI

Witold Szabłowski:
„Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”

Rzeź wołyńska to nie tylko liczby ofiar
i polityczne spory, ale przede wszystkim
poruszające historie ludzi. Witold SzaNOWOŚCI I HITY
błowski, rusza na Ukrainę, by odnaleźć
Wydawnictwa Znak
ostatnich żyjących świadków tamtych wydarzeń. Jako pierwszy szuka odpowiedzi
na pytanie: kim byli Ukraińcy, którzy poKamil Janicki:
mogli wówczas Polakom? Wrogość między ludźmi tliła się jeszcze przed wojną.
„Damy ze skazą”
Ale gdy latem 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaczęli zabijać dziesiątki tysięcy
Autor to historyk, publicysta i pisarz.
Polaków,
ich
ukraińscy
sąsiedzi
musieli wybierać. Jedni pomagali
Jest redaktorem naczelnym największego polskiego portalu historycznego mordować, a czasem nawet zabijali swoje polskie żony i dzieci. Ale
– „Ciekawostek historycznych”. Tym ra- inni ryzykowali życie, chowając Polaków na strychach, w schowzem prezentuje losy wyjątkowych kobiet, kach i stodołach. Co spotkało panią Hermaszewską, gdy z półtoktóre w historii odegrały ważne role (nie rarocznym Mirkiem w ramionach uciekała przed banderowcami?
zawsze dobre), ale powszechnie są mało Jakim cudem 10 tysięcy Polaków przetrwało w pospiesznie zbudowanej warowni, z której nie było żadnej ucieczki?
znane.
Czy żeby ratować innych, trzeba zdradzić swoich? Co pamięć
Matylda to dziedziczka najpotężniejszej dynastii świata. Głupota rodzonego o ukraińskich sprawiedliwych mówi o naszej tożsamości? Dlaczebrata zamienia jej życie w piekło. Nieod- go w trudnych czasach największym bohaterstwem bywa zachopowiedzialny szczeniak z koroną na głowie przegrywa ją podczas wanie się po ludzku? „Sprawiedliwi zdrajcy” to próba odpowiedzi
na te ciągle aktualne pytania.
partii kości.
Witold Szabłowski to dziennikarz „Dużego Formatu”, autor cenioRycheza angażuje cały swój spryt i nieustępliwość, by zmazać
hańbę matki. Przybywa do kraju rządzonego przez ogarniętego nych książek „Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji”, „Tańczące
obsesją tyrana. To ona zrobi z niego bohatera. I ona zapewni mu niedźwiedzie”, współautor książki „Nasz mały PRL”. Laureat prestiżowych nagród, m.in.: Nagrody Dziennikarskiej Parlamentu Eurokrólewską koronę.
Przedsława, zgwałcona i odarta z marzeń przez nienawistnego pejskiego i Nagrody im. Beaty Pawlak; nominowany do Nagrody
furiata, poprzysięga zemstę. Za jej sprawą na rodzące się polskie Literackiej Europy Środkowej Angelus i Nagrody Literackiej NIKE.
mocarstwo spada klątwa.
Poznajemy historię polskiej korony, odartą z mitów i fałszerstw. Joanna Bator:
W świecie pełnym nienawiści, w którym ludzkie życie jest warte tyl- „Rok królika”
ko tyle, ile gotowi są za nie zapłacić handlarze niewolników, te wielkie damy zrobią wszystko, by zdobyć sławę silniejszą od śmierci.
Autorka bestsellerowych romansów
Urażona duma, poniżenie, zdrada, której nie wolno wybaczyć.
historycznych Julia Mrok kieruje się dwoGrzechy ludzi zbyt ambitnych, by uznać własne potknięcia, zema pragnieniami: rozkoszy i opowieści.
pchną cały ród i całe imperium na drogę prowadzącą ku zagłaBy je zaspokoić, z nikim się nie liczy i nie
dzie. I tylko kobiety będą mogły je uratować.
zważa na skutki swoich poczynań, ale kie-

Jeremi Przybora: „Przymknięte oko Opaczności.
Memuarów części wszystkie”
Mistrz Jeremi Przybora – poeta, pisarz,
satyryk, piosenkarz, aktor, współtwórca
Kabaretu Starszych Panów – swoimi talentami mógłby obdarować kilka osób.
Podobnie jak bogatym życiorysem. W kolejnych częściach memuarów, zebranych
teraz po raz pierwszy w jednym tomie,
ten świadek kilku epok opisywał nie tylko
swoje życie, ale i (niemal) cały XX wiek –
od I wojny światowej po późne lata 90.
Z niepowtarzalną frazą i niepozbawionym autoironii poczuciem humoru wspomina swoje dzieciństwo
i przedwojenne lata edukacji, początki pracy spikerskiej w rozgłośni Polskiego Radia oraz współpracę z Jerzym Wasowskim. Niczym
najlepszy przewodnik prowadzi czytelników przez historię Polskiego Radia, a także Telewizji Polskiej. Wraca do okresów największej
popularności i apogeum twórczości literackiej, ale i do tak częstych jak to możliwe ucieczek na mazowiecką wieś.
Wspomnienia Mistrza ilustruje bogaty wybór fotografii, m.in. ze
zbiorów rodzinnych i spektakli Kabaretu Starszych Panów.

dy posuwa się za daleko, w końcu musi
zniknąć z własnego życia. Zmienia tożsamość i wygląd, opuszcza swoich dwóch
kochanków. Z Warszawy wyjeżdża do
Ząbkowic Śląskich – miasteczka, do którego bardziej pasuje dawna nazwa Frankenstein. Wszechobecna atmosfera grozy zagęszcza się zwłaszcza
w jedynym hotelu w mieście, gdzie uciekinierka postanawia wynająć pokój. Jego tajemnicza właścicielka, Wiktoria Frankowska, prowadzi w nim spa „Pod Królikiem”. Potworna tajemnica, jaka wiąże
się z tym miejscem sprawi, że Julia Mrok będzie musiała na nowo
zmierzyć się ze swoją przeszłością i podjąć decyzje, które po raz
kolejny odmienią jej życie.
Joanna Bator – jest pisarką, z wykształcenia kulturoznawczynią
i filozofką. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej, japońskiego Ministerstwa Kultury, Cannon Foundation i Japan Foundation. Za książkę „Japoński wachlarz” otrzymała nagrodę im. Beaty
Pawlak i Nagrodę Wydawców Książek. Jej powieści są tłumaczone
na wiele języków. „Piaskowa góra” znalazła się w finale Międzynarodowej Niemieckiej Nagrody Literackiej, a „Chmurdalia” nagrodzona została szwajcarską Spycher Prize. Autorka niedawno uhonorowana została Międzynarodową Nagrodą im. Stefana Heyma
za pisanie o tożsamości, historii i wykluczeniu. Za „Ciemno, prawie
noc” dostała Nagrodę Literacką Nike. „Rok Królika” to jej pierwsza
po Nike powieść.
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HIT NIE TYLKO
DLA DZIECI
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Już kiedy zobaczyłam malarsko ucharakteryzowaną twarz Beaty Niedzieli na plakacie promującym
„Strażniczkę magicznego lasu”, czułam, że kolejna propozycja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego będzie
znakomita. Nie myliłam się. Poza nielicznymi wyjątkami nasz teatr ma wyjątkowy talent do realizacji spektakli
dla najmłodszych, które chętnie i z uśmiechem obejrzą też dorośli. Wystarczy wspomnieć choćby świetną
„Pippi Pończoszankę” czy „Muminki”. Bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił ubiegłoroczny kapitalny „Cykor
– bojąca dusza” w reż. Wojciecha Rogowskiego, ale „Strażniczka...” sięga tego pułapu swobodnie.
Słowem – hit.

P

odobnie jak w „Cykorze” akcja rozgrywa się
w lesie, chyba najbardziej zasłużonym dla baśni i bajek miejscu. Wiadomo – im dalej w las,
tym więcej tajemnic, magii i malowniczych
stworzeń. Wielki Magiczny Las Północny ma
duszę, zaklętą w wielkiej księdze strzeżonej
przez Andreę, zwinną ogoniastą wróżkę, w którą Beata Niedziela wciela się z taką lekkością, jakby na co dzień
skrzętnie ukrywała swoją prawdziwą tożsamość. Andrea przyjaźni
się ze znawczynią łaciny Panną Klementyną Podgrzybkówną (Do-

minika Mrozowska), matką kilkuset tysięcy dzieci – Panią Bonifacją
Sumińską (Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska) i chimerycznym
Panem Walerym Żubrzyńskim (Wojciech Rogowski). Andrea, generalnie rozsądna, straci głowę po spotkaniu z hochsztaplerem
Horacym Świńskim (Marcin Borhardt), straight from America –
Miss Futrią Nutrią (Katarzyna Ulicka-Pyda) i liczącym w kółko pod
nosem Anaskazym Kreciakiem (Arturem Paczesnym). Dopiero
koszmarny sen, w którym powyżsi aktorzy wcielą są w inne role,
pozwoli omamionej podstępnie wróżce przejrzeć na oczy, rozwiązać kilka problemów i docenić wartość przyjaźni.
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W tym spektaklu wszystko się zgadza: słowo, obraz, muzyka,
wykonanie. Także niuanse choćby choreograficzne (rybie ruchy
Pani Sumińskiej – brawa!) czy element interaktywny pozwalający
maluchom poczuć się tyle widownią, co częścią przedstawienia,
przyjęty zresztą z dzikim (dosłownie) entuzjazmem. Autorem tekstu – także piosenek – jest Tomasz Ogonowski, dziennikarz i jak
widać niezły znawca dziecięcej wyobraźni. Napisał rzecz bezpretensjonalną, lekką, w sam raz śmieszną, odpowiednio straszną,
a przede wszystkim – autorską. Do tej pory BTD wystawiało adaptacje klasyków literatury dziecięcej, w końcu ma własną super
bajkę i oby na deskach gościła jak najczęściej. Przy okazji sztuka
ma ekologiczne przesłanie, co zawsze jest cenne, zwłaszcza kiedy
pisze się dla dzieci.
Wizja to dzieło niezawodnej Beaty Jasionek, która po raz kolejny dała popis swojej fantazji i pomysłowości zarówno jeśli chodzi
o scenografię, jak i kostiumy. To nie tyle elementy spektaklu, zwykłe dekoracje, rekwizyty czy stroje, ale w zasadzie pierwszorzędne
walory budujące jego wartość. Dzieci oceniają oczami w pierwszej kolejności i wystarczyło spojrzeć w ich rozdziawiające się buzie po podniesieniu kurtyny czy posłuchać wybuchów śmiechu

w momencie pojawienia się na scenie Horacego Świńskiego, by
mieć najlepszą recenzję wyczarowanego leśnego, a potem industrialnego świata i jego barwnych bohaterów. Taki scenograf to
skarb.
A spiął to wszystko Marcin Borchardt, aktor, człowiek wielu
talentów i zajęć, tym razem udanie debiutujący w roli reżysera.
W „Strażniczce” da się wyczuć atmosferę pracy zespołowej, zabawę materią, a jednocześnie porządek opowieści, konsekwencję.
To bardzo ważne w przypadku przedstawienia dla najmłodszych
widzów, których uwagę trudno skupić, i którzy gubią się w bardziej skomplikowanych wątkach. Niektórzy z aktorów wydają się
stworzeni do spektakli dziecięcych, choć wszyscy grają świetnie
i chyba się nieźle przy tym bawią. Najlepiej jednak bawią się
w czasie tych czarownych dwóch godzin (z przerwą) młodzi widzowie i żadne słowa nie będą lepszą recenzją „Strażniczki magicznego lasu”, którą warto zobaczyć, niezależnie od tego, ile ma
się lat. Zwłaszcza wtedy, gdy chcemy przekonać dzieci, że teatr
to magia.
Spektakl przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5+.
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„ŻADNA RZECZ
NIE NALEŻY DO SIEBIE”
Autor: Piotr Pawłowski / Foto: Prot Jarnuszkiewicz

Rozmowa z Bronką Nowicką, laureatką Nagrody Literackiej „Nike” 2016 za debiutancki tom poetycki
„Nakarmić kamień”. To pierwsza nagroda Nike przyznana za tekst napisany prozą poetycką. Autorka
odwiedziła niedawno Koszalińską Bibliotekę Publiczną, gdzie spotkała się z czytelnikami.

K

tóre ze słów w „Spisie rzeczy”, swoistym
spisie treści, jest dla pani najważniejsze?
– Nie wiem, czy istnieją tam słowa ważniejsze od pozostałych. Musiałoby to wiązać się z tym, że pewne moduły tekstowe,
dla których słowa te są tytułami, są dla mnie
istotniejsze od innych. A tak nie jest. Tom
stanowi precyzyjnie skonstruowaną całość i tak należy go odczytywać. Jestem za tym, by moduły czytać chronologicznie, a nie – jak
poezję – na wyrywki.
- Często pojawia się słowo „smutek”.
– Smutek to ważne pojęcie; nie słowo – pojęcie. Smutek jest
filarem, na którym wspiera się ten tom. Smutek jest jednym z jego
bohaterów, jest personifikowany, nie jest emocją, lecz bytem.
Osobą.

- Część modułów pisze pani w pierwszej osobie, w innych
autor jest obserwatorem przeżyć dziecka. Czy dziecko to
pani?
– Każdy autor, gdy coś pisze, maluje, fotografuje, korzysta ze
swojego życia. Korzystam ze swoich doświadczeń i wspomnień,
ale także z doświadczeń i wspomnień innych ludzi. Lubię odwiedzać pola ich pamięci. Ale nigdy nie nazwałabym tego tomu
książką autobiograficzną.
- Pani ulubione słowo z dzieciństwa?
– Nie mam ulubionych słów, ale wiele jest mi bliskich. Lubię słowo „ciało”. „Skóra”. Niektóre słowa lubię ze względu na ich brzmienie, na przykład „poranki”, ponieważ zastanawiam się, skąd biorą
się w nich „rany”. Lubię „czereśnie”, bo jest w nich „śnienie”. Albo
„czaro-dzieje”... Ogromną radość sprawia mi rozbieranie słów na
części.
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książką. Dawałem jej czas, później do niej wracałam, znów robiłam
przerwy w pisaniu. Nawet kilkumiesięczne.
- Dziecko z książki pozostawia pani właściwie bez puenty. Widzi, doświadcza, przeżywa, staje się, ale nie wiemy, co będzie
z nim dalej.
– Puentę można znaleźć w sobie, nie musi istnieć w książce. Puenta leży w czytelniku, dla każdego będzie miała inny kształt.

- W „Spisie rzeczy” skreśliła pani tytuł modułu „wiadro”. Dlaczego?
– Chciałam, aby „Spis rzeczy”, który w tomie pełni funkcję spisu
treści („spis treści” i „spis rzeczy” znaczą dokładnie to samo) był
sporządzony odręcznie. Sama napisałam te słowa, to mój charakter pisma. Wydawało mi się, że będzie naturalnie, jeżeli spis rzeczy
nie będzie idealnie czysty, jeżeli jakieś słowo zostanie przekreślone. Zależało mi na autentyczności.
- Pamięta pani narodziny pomysłu na książkę?
– Pamiętam. Zrobiłam rysunek małej istoty stojącej przed
ogromną ścianą. Ścianą zbudowaną z szuflad, pojemników, przegródek wypełnionych masą różnych rzeczy. Istota stojąca przed
monumentalną, zupełnie nieobejmowalną ścianą, zdaje sobie
sprawę, że świat jest złożony z tysięcy bytów, rzeczy, pojęć, których
tak naprawdę nigdy nie ogarnie, bo nie jest to możliwe.

- Skąd ta dedykacja: „Niemożliwemu”?
– Poniekąd odpowiedziałam już na to pytanie. Odpowiedź można również znaleźć w module, który nosi tytuł „Kamień”. Dziecko
stoi w ogrodzie i pierwszy raz wyraźnie czuje swoją odrębność
wobec świata. Chciałoby poznać cały, ale orientuje się, że nie
można poznać wszystkiego inaczej niż poprzez poznawanie każdej rzeczy osobno; to nieco arystotelesowska myśl. Dziecko czuje,
że nie da się przepuścić wszystkiego przez młyn rąk i zmysłów; to
niemożliwe. Stąd dedykacja.
- Teraz, po nagrodzie Nike, wszyscy będą patrzeć pani na ręce.
To presja, mobilizacja, czy wyzwanie?
– Staram się w ogóle o tym nie myśleć. Napiszę drugą książkę,
gdy poczuję taką potrzebę. Gdy we mnie dojrzeje. Ukaże się, gdy
uznam, że jest w pełni gotowa. Absolutnie niczego nie zrobię na
siłę. Nie chcę żyć pod presją nagrody, nie chcę się bać, że krytycy
rzucą się na drugą książkę i będą ją porównywać z pierwszą. Ale
pewnie tak będzie, a ja po prostu będę musiała „wziąć to na klatę”.

- Co się wtedy dzieje?
– Pojawia się smutek, a z drugiej strony – ponieważ chciałoby się
jednak to wszystko objąć – podniecenie, fascynacja, ciekawość. Ta
pierwsza myśl przed napisaniem „Nakarmić kamień” została niejako streszczona rysunkiem. Takim niezdarnym gryzmołem.
- Dlaczego rysunek nie trafił do książki?
– Ponieważ nie wszystko, co znajduje się na zapleczu tworzenia
musi trafić do skończonej formy, do zamkniętego dzieła. Ale ciągle mam ten rysunek.
- O czym są opowieści w tym tomie?
– Dla mnie jest to opowieść o dotkliwym zmyśle braku, który pracuje w człowieku. O emocjonalnym głodzie, który trudno nasycić.
- Którym ze zmysłów najbardziej zarysowało się w pani dzieciństwo?
– Zmysłem wzroku. Ten zmysł pracuje u mnie najsilniej. I zmysł
braku. Często odwołuję się do zdania Henri Michaux, francuskiego
poety i pisarza, który powiedział: „Mam siedem lub osiem zmysłów,
jeden z nich to zmysł braku”. Nieustannie odczuwam deficyt, ale
mnie raczej towarzyszą deficyty emocjonalne. Zawsze jestem głodna: drugiego człowieka, emocji towarzyszących spotkaniu. Chciałabym, żeby było więcej empatii. Chciałabym też mieć całe lata,
żeby czytać książki, podróżować, przyglądać się światu, poznawać
ludzką pamięć. Niestety, nie da się objąć wszystkiego. Nie zaryzykowałam stwierdzenia, że ukształtował mnie kryzys, ale emocjonalne deficyty, rozliczne pęknięcia i nieobecności – tak. Z pewnością.
- Jak długo powstawała ta książka?
– Od chwili, gdy postanowiłam, że ją napiszę, do momentu zakończenia tego procesu upłynęły dwa lata. Nie pracuję szybko.
Lubię, gdy tekst może się odleżeć. Podobnie jest z filmem: po tygodniu od zakończenia montażu twórca nie może wiedzieć, czy
materiał jest zmontowany poprawnie. Podobnie pracowałam nad

Bronka Nowicka (ur. 1974) – literackie odkrycie roku. Artystka interdyscyplinarna: reżyserka teatralna i telewizyjna, scenarzystka, poetka. Pochodzi z Radomska. Związana z trzema miastami: Częstochową, Warszawą i Krakowem. Tytuł rozmowy jest cytatem z tomu
„Nakarmić kamień”.
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KWESTIONARIUSZ BIZNESOWY

Ali Al-Saiedi. Kiedyś przewodniczący koszalińskiej Młodzieżowej Rady Miasta, obecnie współorganizator
spotkań SPARKcamp dla branży IT i koordynator konferencji TEDx Koszalin. Przez ostatnie dziesięć lat
menedżer branży e-commerce w firmie działającej na rynku angielskim, obecnie prowadzący działalność
pod nazwą ALSA Media i zarządzający zasobami ludzkimi w dwóch projektach Grupy Monolit. Specjalista
od sprzedaży internetowej. Hobbistycznie instruktor kitesurfingu w KiteMielno.
Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… konstruktorem wynalazcą.

alizacji dobrych pomysłów. Wystarczy, że czyjaś propozycja mnie
zainteresuje, oddam cały pozostały mi wolny czas.

W szkole...
… byłem grzeczny i lubiany choć zdarzało się być u dyrektora na
dywaniku, ale jako działacz samorządu szkolnego zawsze miałem
fory.

Dzień zaczynam...
… od orzeźwiającego prysznica, podczas którego szybko planuję
dzień.

Moja pierwsza praca...
… to wakacyjna praca w KOSPEL-u jako monter podgrzewaczy
do wody.
Pierwsze zarobione pieniądze...
…. wydałem na garnitur, w którym miałem się dobrze prezentować. Koloru nie zdradzę, bo wybór nie był najlepszy, choć czerwony jest dzisiaj w modzie.

Rodzina...
… jest dla mnie drużyną A, która zawsze mnie wspiera. Moja rodzina to moja piękna żona Ania i córka Dunia, która jest moim całym światem… Jej imię Dunia to arabski wyraz oznaczający świat
właśnie.
Zawsze znajdę czas...
... na spotkanie ze znajomymi i na podjęcie kolejnej przygody.

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba lubić to co się robi i otaczać się ludźmi, którzy się uzupełniają i mają dużo pozytywnej energii.

Moim marzeniem jest...
… w 2017 roku stanąć na podium Mistrzostw Polski w Kitesurfingu, pojechać do Tajlandii i zrealizować kolejną dużą konferencję… Tym razem może IT EXPO Koszalin?

Dobry szef...
… to szef, od którego można się uczyć i przy którym można się
rozwijać.

Kiedy nie pracuję...
… oglądam filmy z moją żoną. Widzieliśmy chyba już wszystkie,
jakie wyprodukowano.

U współpracowników cenię...
… kompetencję, organizację pracy i umiejętność działania w zespole; odpowiedzialność i kreatywność.

Moje hobby to...
… kitesurfing, piłka nożna i organizacja imprez niezależnych.

Nie zatrudniłbym…
... choleryka.

Sport jest dla mnie...
… ładowarką akumulatorów. Kiedy uprawiam sport, nie myślę o
codziennych sprawach.

Prywatnie jestem...
… pracoholikiem w dobrym znaczeniu. Nie potrafię odmawiać re-

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… „Razem możemy wszystko!”
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ANDRZEJKI
W AROMACIE
NAJLEPSZYCH WIN

N

a niezwykły wieczór zaprosili w sobotę 26 listopada br.
swych klientów deweloper Firmus Group, bank BZ WBK,
importer win WinKolekcja oraz Restauracja Dune w Mielnie. Spotkanie zatytułowane „Magia wina w Dune” nie było zwykłą
prezentacją. Znakomite wina oczywiście zagrały główną rolę – rekomendowane niezwykle ciekawie przez pana Jana Bestera, sommeliera WinKolekcji. Ale pojawiła się również dosłownie magia
w postaci profesjonalnego pokazu iluzji. Jak podkreślali goście
andrzejkowego wieczoru, coś z magii (magii smaku) miały również
przekąski przygotowane na tę okazję przez szefa kuchni restauracji Dune Sebastiana Zegera.
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NOWOŚCI
W GRUPIE
MOJSIUK

P

remierowy pokaz nowego SUV-a marki Peugeot w salonie
Motor Mojsiuk (8 grudnia br.) został połączony z inauguracyjnym wykładem powołanej do życia przez Koszalińską
Izbę Przemysłowo – Handlową Akademii Biznesu. Wygłosił go
prof. Piotr Płoszajski, autorytet w dziedzinie zarządzania związany
z najlepszymi polskimi ośrodkami naukowymi i zagranicznymi.
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ANDRZEJKI
W MARINA
MIELNO

E

cho (pozytywne) wieczoru andrzejkowego w restauracji Biała Dama w mieleńskim hotelu Marina Mielno niosło się po
Koszalinie jeszcze w pierwszych dniach grudnia… Raz, że
goście dopisali wyjątkowo tłumnie, dwa, że zabawa była szalona.
Dobra zapowiedź bliskiego już sylwestra!

KRONIKI 141

142 KRONIKI
Foto: Marcin Betliński

KU CZCI
ANDRZEJÓW – ZABAWA
W BLUE MARINE

A

partamentowiec Blue Marine w Unieściu nie zna pojęcia
„martwy sezon”. Przyjmuje gości z całej Polski przez okrągły
rok. Dodatkowo organizuje sympatyczne imprezy adresowane głównie do „miejscowych”, czyli mieszkańców Mielna i pobliskiego Koszalina. Ostatnim takim wydarzeniem były andrzejki,
a kolejnym będzie bal sylwestrowy.
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INSPIRUJĄCE
SPOTKANIE
PAŃ

W

spólny projekt właścicieli Hotelu Marina Mielno i koszalińskiej Kliniki Medycyny Estetycznej i Dermatologii
dermaArt pod nazwą „Dama na Obcasach” nabiera
rozpędu. Ostatnie, listopadowe spotkanie w ramach tego cyklu
zgromadziło wyjątkowo liczne grono pań, na które czekał pokaz
taneczny, konsultacje profesjonalnej stylistki, przyjemności stołu
zaproponowane przez szefa kuchni restauracji Biała Dama oraz
prezentacja wytwornych hiszpańskich win. Przepustką do udziału
w wieczorze był – zgodnie z tytułem – czerwony element stroju.
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PIERWSZE URODZINY

G

abinet kosmetologiczny Beauty Manager Sandra Lewińska obchodził niedawno pierwszą rocznicę działalności.
Jego właścicielka należy do współpracującej z naszym
magazynem Grupy A.R.T. (moda i wizaż). Z okazji „urodzin” odbierała gratulacje nie tylko od przyjaciół, ale również od coraz liczniejszego grona klientek.

DZIESIĘĆ LAT FITNESS
STUDIA DOMINIKA

W

bardzo rodzinnej atmosferze odbyła się okolicznościowa uroczystość z okazji dziesięciolecia studia fitness,
jakie prowadzi przy ulicy Franciszkańskiej w Koszalinie
pani Dominika Lewandowska. Jest ono jednym z pierwszych profesjonalnie prowadzonych placówek tego typu w mieście. W ciągu minionych dziesięciu lat pot przelewały i zbędne kilogramy gubiły tam setki, jeśli nie tysiące koszalinian. Pani Dominice życzymy
kolejnych zadowolonych klientów i kolejnych okrągłych rocznic
działalności!
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ZACNY JUBILEUSZ PKO
BANKU POLSKIEGO
W KOSZALINIE

O

d 65 lat działa w Koszalinie bank PKO BP. Z tej okazji zaprosił on swoich klientów i współpracowników na okolicznościowy wieczór w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.
Były gratulacje, życzenia, wspomnienia i rozmowy. Był również
spektakl „Szalone nożyczki” – jedna z najbardziej udanych inscenizacji koszalińskiego teatru w ostatnich latach.

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, ul. Bp. Cz. Domina 9/4
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
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
MS Dental Stomatologia Michał Snoch,
ul. Zientarskiego 2/1, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Paweł Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

BARY, PUBY, KAWIARNIE

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

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

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
Ankam ul. Piłsudskiego 5, Koszalin
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
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
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
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
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

WIELKIE
PREZENTY
KARTA PREZENTOWA
IDEALNA NA ŚWIĘTA

ATRIUM-KOSZALIN.PL

KARTA DOSTĘPNA
W PUNKCIE LOTTO

