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GLS 350 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 7,4 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 192 g/km.

Nowy Mercedes GLS.
W najlepszej formie, w każdym terenie.
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M
Fot. Wojciech Wójcik

edia społecznościowe, a zwłaszcza najpopularniejszy
wśród nich Facebook, mogą być źródłem rozmaitej wiedzy. Czasami pożytecznej, czasami kompletnie zbytecznej. Bywa, że krzepiącej.
Ostatnio przytrafiła mi się ciekawa przygoda – na poły
służbowa, na poły prywatna. Na profilu znajomej zauważyłem intrygujący wpis: jej 12-letnia córka postanowiła ściąć długo hodowane
włosy i oddać jej innej dziewczynce, by ta – z powodu choroby potrzebująca
peruki – miała część materiału do jej wykonania. O geście Amelki Kieliańskiej
na rzecz o dwa lata młodszej imienniczki piszemy w tym wydaniu „Prestiżu” na
stronie 10. Wcześniej zamieściliśmy tę informację na naszej stronie internetowej
i profilu facebookowym. I tu dochodzę do puenty. Dawno żadna nasza wiadomość nie wywołała takiego zainteresowania i ciepłych komentarzy!
I to jest właśnie ta krzepiąca wiedza. Nadal przejawy dobra, życzliwości, empatii bardziej pobudzają nas do reakcji niż polityczne spory, zaciekłość i walka.
Za chwilę przyszło potwierdzenie tego wniosku. Wiadomość o tym, że w stworzonym przez aktorkę Ewę Błaszczyk ośrodku leczenia śpiączki Budzik udało się
wybudzić kolejne dziecko, wzbudziła jeszcze większy aplauz.
Tak więc, choćby wydawało nam się, że otaczająca nas rzeczywistość zastawia
same pułapki, a ludzie są sobie nawzajem wilkami, po prostu róbmy swoje. Bo
to jest prawdziwe życie i najwartościowszy cel sam w sobie.
Efekty przyjdą. Tak jak w przypadku projektu zabudowy mierzei między jeziorem Jamno a Bałtykiem, tworzonej żmudnie przez siedem lat wysiłkiem
architektów i inwestora, a nagrodzonej na tegorocznych Światowych Targach
Nieruchomości w Cannes główną nagrodą o randze architektonicznego Oskara. Jak w przypadku budowanych małymi krokami firm, które z czasem wybijają
się do roli liderów rynku (w tym wydaniu prezentujemy m.in. PB Kuncer, Suma
Service, Kospel). I żeby na tym przykładzie skończyć – jak w przypadku Joanny
Borkowskiej, upartej koszalinianki, która długo szukała swojej drogi, by w końcu
stwierdzić, że jej życiem jest malarstwo - uprawiane z intensywnością otwierającą
jej od razu drzwi do renomowanych galerii na świecie.
Wchodzimy znów w najpiękniejszą porę roku, wkrótce święta wielkanocne
kojarzące się z nową nadzieją. Wykorzystajmy ten czas na refleksję nad naszymi
celami. Spójrzmy na świat tak, jakby wszystko było możliwe!
Andrzej Mielcarek
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Almanach
po liftingu
AUTOR: MAJA STEC

„Almanach Kultury Koszalińskiej” w niezmienionej
formie przeżył dekadę. W jedenastym roku przeszedł
metamorfozę – ma nowy zespół redakcyjny, format,
układ zawartości, wygląd i większą objętość. Założenie,
by dokumentował rok kulturalny w mieście, pozostało
niezmienne – takie zadanie powierzyła mu Rada Kultury
przy Prezydencie Miasta w 2005 roku.

N

ad doborem tematów pracowało pięcioosobowe
kolegium, któremu przewodniczył Piotr Pawłowski,
dziennikarz i publicysta, a także: Joanna Chojecka
– dyrektor Archiwum Państwowego, Anna Marcinek-Drozdalska – bibliotekarz, redaktor, Anna Popławska – dziennikarka
Radia Koszalin, Izabela Rogowska – specjalista ds. promocji Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz Anna Makochonik, redaktor prowadząca. Wydawcą jest Koszalińska Biblioteka Publiczna.
Lokalność to podstawowe założenie „Almanachu” – ma on być
na wskroś koszaliński. Na 200 stronach znalazło się 50 tekstów
i artykuły uzupełniające. Napisali je wyłącznie koszalińscy autorzy:
dziennikarze, krytycy, publicyści, artyści, specjaliści dziedzin. Wielu
z nich to osoby znane z poprzednich edycji wydawnictwa, ale pojawiły się też nowe nazwiska. Okładkę zaprojektował Cukin, grafficiarz i streetartowiec, o którym w 2015 roku w mieście było bardzo
głośno i którego twórczość zwróciła uwagę na przestrzeń miasta
jako potencjalnej „galerii”. Projekt okładki redakcja co roku powierzy innemu koszalińskiemu twórcy. Promować „Almanach” będzie
film zrealizowany przez studio filmowe Centrum Kultury 105.
Pierwszy rozdział relacjonuje wybrane wydarzenia kulturalne:
festiwale, koncerty, wystawy, przybliża portrety artystów, zwłaszcza
obchodzących w 2015 roku jubileusze, podsumowuje działalność

instytucji i placówek kulturalnych, odnotowuje sukcesy artystyczne.
Układ artykułów określają dziedziny: fotografia, film, literatura, muzyka, plastyka, teatr.
Drugi rozdział ma charakter publicystyczny. Poświęcony został
tematom z pogranicza i obrzeży kultury, działaniom pozainstytucjonalnym, a także problemom. Znalazły się w nim m.in. teksty na
temat architektury, stand-upu czy kultury klubowej. Trzecia część
„Almanachu” to podsumowania: wspomnienia o zmarłych w 2015
roku osobowościach środowiska kulturalnego, szczegółowe kalendarium wydarzeń, spis nagród prezydenta miasta w dziedzinie
kultury.
Swoje miejsce na stronach „Almanachu” ma i muzyka klasyczna,
i rozrywkowa, uznani plastycy i grafficiarze, sztuka galerii i uliczna,
teatr słowa, amatorski i nowoczesny. Imprezy o długim życiorysie
i nowe inicjatywy. Jak podkreśla redakcja, chodziło o maksymalne
zróżnicowanie tematyczne, nie dzielenie kultury na wysoką i niską,
ale docenienie rożnych jej form, także tych spoza mainstreamu, by
najpełniej udokumentować, ale i skomentować miniony, kulturalny
rok.
„Almanach Kultury Koszalińskiej” edycja 2015 premierę będzie
miał podczas Gali Koszalińskiej Kultury, 31 marca br. Wydawnictwo
jest bezpłatne.
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Dune City najlepszym projektem
na światowych targach w Cannes!
Główną nagrodę w prestiżowym konkursie „MIPIM Architectural Review Future Project Awards" w kategorii
Regeneration i Masterplanning zdobyła koncepcja zabudowy 40-hektarowego terenu w gminie Mielno.

K

onkurs organizowany przez magazyn „The Architectural Review” towarzyszył Światowym Targom Nieruchomości, które co roku w połowie marca odbywają się
w Cannes. Master plan Dune City wygrał w konkurencji
z pracami najlepszych światowych biur urbanistycznych firmowanymi przez największych graczy na globalnym rynku nieruchomości.
Do udziału w konkursie zgłoszono blisko 250 projektów z całego
świata – projekt Dune City był jedynym z Polski jaki został do niego zakwalifikowany. W tegorocznym konkursie oceniano projekty
pochodzące z najpoważniejszych rynków inwestycyjnych (USA, Europa, kraje arabskie, Afryka i Daleki Wschód). Wartość niektórych,
w sensie przyszłych nakładów na realizację, sięga setek milionów
dolarów amerykańskich. Projekty zgłaszały do konkursu uznane
pracownie architektoniczne. Wśród nich duńska BIG Bjarke Ingesl
Group, należąca do absolutnej czołówki światowej, która zaprezentowała koncepcję ośrodka wypoczynkowego na Tajwanie.
Tym większy sukces polskiego projektu. Profesjonalne jury potwierdziło wysoką jakość rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych master planu autorstwa Marka Sietnickiego ze szczecińskiej pracowni SAS. Doceniło jednocześnie wszechstronność
opracowania i dalekosiężną wizję inwestora – spółki Mielno Holding, która jest częścią Firmus Group. W werdykcie jury czytamy:
„Kompleksowa analiza z uwzględnieniem zróżnicowania grup wiekowych i różnorodnych sposobów użytkowania. Znakomity przykład dla podobnych ośrodków nadmorskich".
Nagrodzony w Cannes projekt „Dune City” to całościowa koncepcja zagospodarowania 40 ha gruntów położonych na mierzei
pomiędzy jeziorem Jamno a Morzem Bałtyckim – począwszy od
granic miejscowości Mielno-Unieście w kierunku wschodnim. Li-

cząc wzdłuż brzegu morskiego teren ten ciągnie się na długości
prawie 2,5 km.
Przygotowane przez szczecińską pracownię Studio Architektoniczne SIETNICKI (s/a/a studio) opracowanie zakłada powstanie
nad Bałtykiem nowego miasta, które docelowo byłoby w stanie
przyjąć w jednym czasie kilkanaście tysięcy osób. Miałoby ono
głównie charakter całorocznego ośrodka rekreacji i turystyki, atrakcyjnego dla wielu grup ludzi, ale również byłoby dużym centrum
konferencyjno-kongresowym.
Prace planistyczne trwały prawie siedem lat. Jak podkreśla Stein Christian Knutsen, prezes zarządu Firmus Group, gdyby zsumować czas, wyszłoby kilkadziesiąt tysięcy godzin spędzonych na

Od prawej: Marek Sietnicki Stein Christian Knutsen
Tormod Stene Johansen i przedstaiciel targów
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gromadzeniu danych, analiz, ekspertyz, na konsultacjach i dyskusjach. Inwestor i projektanci od początku uzgodnili, że nie chodzi
im o stworzenie typowego planu ogólnego. Za cel postawili sobie
zbudowanie koncepcji programującej w sposób kompleksowy
funkcjonowanie dużego ośrodka urbanistycznego, który powstawałby etapowo, ale w sposób uporządkowany i podporządkowany
ostatecznej wizji. Kluczowym elementem podczas całego procesu
było również dążenie do maksymalnego poszanowania naturalnego środowiska i zachowania walorów krajobrazu.
Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group, który 16 marca br.
odbierał nagrodę w Cannes wraz Markiem Sietnickim komentuje: - Jest to nie tylko nagroda dla nas jako spółki Firmus i naszych
partnerów - architektów, ale równie dla wszystkich, którzy nam zaufali i udzielili wsparcia. Wierzymy, że przyniesie ona korzyści naszej
społeczności lokalnej, regionowi i całej Polsce.
Dr Marek Sietnicki dodaje: - Uzyskanie głównej nagrody w tak
trudnej kategorii w tak prestiżowym konkursie to dla nas ukoronowanie ostatnich lat pracy nad nowym master planem Dune City. Szczególnie ważna jest dla nas ranga konkursu, który corocznie gromadzi
czołowe pracownie architektoniczne z całego świata, pracujące dla
największych i najważniejszych klientów na rynku deweloperskim.
Światowe Targi Nieruchomości MIPIM (Le marché international
des professionnels de l’immobilier; 15-18 marca 2016) to najważniejsza doroczna impreza branży nieruchomości i inwestycji
budowlanych. Odbywa się od 1989 roku we francuskim Cannes,
zawsze w połowie marca. Gromadzi najważniejszych światowych
graczy na rynku nieruchomości, specjalistów dziedzin związanych
z inwestycjami, budownictwem i finansami. W tegorocznych tar-

gach wzięło udział 4.800 inwestorów z 89 krajów, 1500 architektów
i projektantów oraz 3500 deweloperów. Obejrzeli oni 351 ekspozycji tematycznych, 550 prezentacji miast (w tym polskich samorządów). Łączna wartość prezentowanych w Cannes projektów inwestycyjnych szacowana jest na 500 mld dolarów amerykańskich.
Światowym Targom Nieruchomości w Cannes towarzyszy "MIPIM
Architectural Review Future Project Awards", czyli konkurs wyłaniający najciekawsze projekty – będące w stadium planowania lub
dopiero rozpoczętej realizacji. Przy ocenie projektów międzynarodowe jury bierze pod uwagę ich oryginalność, innowacyjność,
złożoność, sposób myślenia projektantów o relacjach ze środowiskiem naturalnym. Master plan „Dune City” został zwycięzcą w kategorii „Regeneration and Masterplanning”. Wcześniej taki sukces
odniosły tylko dwa polskie projekty, wśród nich Złote Tarasy, czyli
kompleks handlowy przylegający do warszawskiego Dworca Centralnego (edycja 2006, kategoria „Handel i Rozrywka”) .
Głównym organizatorem konkursu "MIPIM Architectural Review
Future Project Awards" jest magazyn „The Architectural Review”,
ukazujący się nieprzerwanie od 1896 roku. Pismo, choć wydawane w Londynie, ma charakter międzynarodowy. Przez 120 lat funkcjonowania na rynku wypracowało sobie mocną pozycję w branży.
Przedstawia nowe kierunki architektoniczne, recenzje i polemiki
krytyków architektury, prezentacje najwybitniejszych architektów,
omawia najciekawsze projekty realizowane na świecie. Dla pokoleń
architektów był swoistą „biblią”. Dariusz Herman, partner w pracowni architektonicznej HS99, wspomina: - Kiedy studiowałem, było to
nasze okno na świat. W bibliotecznej czytelni studenci zapisywali
się w kolejce, żeby jak najszybciej przeczytać najnowszy numer.
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Niezwykły dar Amelii dla Amelki
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: EDYTA KIELIAŃSKA

Kiedy 12-letnia Amelia Kieliańska dowiedziała się, że tato dziesięcioletniej Amelki apeluje na Facebooku
o pomoc dla córeczki, nie wahała się ani chwili. Ścięła włosy i podarowała je dziewczynce. Amelka z powodu choroby
potrzebuje peruki.

S

tarsza Amelka zapuszczała włosy ze świadomością, co
chce z nimi zrobić. Ustaliła to z mamą w reakcji na inicjatywę Fundacji Rak’n’Roll zatytułowaną „Daj Włos”. W akcji
„Daj Włos” chodzi o to, by długie włosy ściąć w odpowiedni sposób i przeznaczyć je na peruki dla pań przechodzących
chemioterapię a chorujących na raka. Peruki z ludzkich włosów są
kosztowne i nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wyglądają jednak znacznie lepiej niż sztuczne, co wpływa na samopoczucie chorych i ich komfort życia.
Mała Amelka nie choruje na nowotwór. Inna poważna choroba
spowodowała, że musi przez jakiś czas używać peruki. Dla jej rodziców wydatek 5 700 złotych był barierą nie do pokonania. Stąd
pomysł, żeby zaapelować na Facebooku o pomoc.
Mówi Edyta Kieliańska, mama 12-letniej Amelii: - Już dawno rozmawiałyśmy o tym, że wyhodowane włosy córka przeznaczy na pomoc dla chorych. Pewnie zrobiłaby to dopiero za jakiś czas, ale apel
taty Amelki przyspieszył decyzję. Dziękujemy ekipie koszalińskiego
salonu fryzjerskiego Avangarda za fachowe ścięcie i wykonanie fryzury po „postrzyżynach”. To, by odpowiednio ściąć włosy, jest bardzo ważne. Ważne jest również, by je do zabiegu w określony sposób przygotować. Muszą one na przykład być zaplątane w warkocz.
Chodzi o to, by wszystkie dało się wykorzystać. Trzeba wiedzieć, że
na wykonanie jednej peruki trzeba włosów paru osób. Dlatego to
bardzo cenny dar.
Jak podkreśla mama Amelii, jest z córki bardzo dumna: - Umiała
dojrzale zareagować. Bezinteresownie dała od siebie coś, co ma
wyjątkowy charakter. Koleżanki w klasie, kiedy powiedziała im, co
zamierza zrobić, odradzały jej. A teraz jej gratulują odwagi. Myślę,
że ważna jest wrażliwość na to, co się wokół nas dzieje i na potrzeby
innych. Takie sytuacje na pewno tego uczą, a przykład jest zaraźliwy.
Akcja „Daj Włos” trwa. Każdy może się włączyć. Jak to zrobić, podpowiada strona internetowa Fundacji Rak’n’Roll: www.raknroll.pl.
Fundacja zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej
i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Powstała
w październiku 2009 roku z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która

po swoich doświadczeniach z chorobą onkologiczną chciała pomóc innym chorym w podobnej sytuacji. Na stronie Fundacji czytamy: „Od samego początku naszym celem było stworzenie nowej
jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej. Przełamywanie tabu związanego z podejściem do raka w Polsce, zarażanie pozytywną energią. Dzięki idei Rak’n’Roll kobiety chore na raka
zaczęły walczyć o swoją kobiecość w chorobie i o to, aby chorować
godnie, leczyć się świadomiej.”
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Karolina Dubanowska

Royal Greenland współtworzy
w Boninie klasę patronacką
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: WOJCIECH GRELA

Dzięki koszalińskiej firmie Royal Greenland w obowiązującym w Polsce oficjalnym wykazie zawodów pojawiła się
nowa pozycja: przetwórca ryb. Kierunek kształcenia o takiej nazwie zaproponuje już w najbliższym roku szkolnym
absolwentom gimnazjów popularny boniński „Rolniczak”, czyli Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
Firma i szkoła nawiązały ścisłą współpracę.

P

o raz kolejny okazało się, że „potrzeba matką wynalazków”. Zatrudniająca ponad 850 osób spółka Royal Greenland Seafood specjalizuje się w przetwórstwie rybnym.
Od paru lat, podobnie jak inne zakłady w tej branży, ma
kłopot ze znalezieniem wystarczającej liczby pracowników – zwłaszcza tzw. liniowych, czyli pracujących przy filetowaniu ryb.

Karolina Dubanowska, która w Royal Greenland odpowiada za
sprawy personalne, relacjonuje: - Na rynku brakuje doświadczonych pracowników przetwórstwa. Próbowaliśmy rozwiązać ten
problem na różne sposoby, między innymi przez przyuczanie do
zawodu osób skierowanych przez Urząd Pracy, ale wciąż nie byliśmy w stanie zapewnić sobie wystarczającej liczby pracowników.

WYDARZENIA 15
Zainteresowaliśmy się więc możliwością kształcenia kadr od postaw. Wtedy zorientowaliśmy, się że w wykazie kierunków kształcenia interesującej nas specjalności nie ma.
Royal Greenland wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Przetwórców Ryb (PSPR) postanowiły zmienić tę sytuację. Ministerstwo Edukacji, do którego skierowały pierwsze kroki, odesłało
sprawę do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo to jemu
podlegało wszystko co związane z rybołówstwem. - Pierwsze
spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się w czerwcu 2014
roku – wspomina Karolina Dubanowska. - Miałam wtedy okazję
przedstawić prezentację rynku i potrzeb, jeżeli chodzi o pracowników przetwórstwa.
Ministerialni urzędnicy przyznali, że jest luka na liście specjalności zawodowych i że warto stworzyć ramy programowe dla
kształcenia w zawodzie „przetwórca ryb”. Prace takie z udziałem
przedstawicieli Royal Greenland, PSPR oraz specjalistów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego toczyły się
od marca 2015 roku w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Jest to centralna instytucja, która zatwierdza tworzy i programy nauczania dla wszelkich
zawodów. Powstały ramy programowe, odbyły się przewidziane
prawem konsultacje i w efekcie 12 lipca 2015 roku nowy zawód
został wpisany na listę kierunków kształcenia.
Karolina Dubanowska tłumaczy: - Odtąd szkoły w oparciu
o przygotowany przez nas program mogą otwierać takie klasy.
Ministerstwo Rolnictwa nadal posiada nadzór nad częścią szkół
w kraju. Jedną z nich jest szkoła w Boninie, z którą pod koniec
zeszłego roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy w kształceniu młodzieży. I nam, i szkole zależy na tym, by znaleźć uczniów
chętnych do nauki na tym kierunku.
Po stronie szkoły sprawą zajęła się Renata Kwolek, doświadczony doradca zawodowy. Pierwszym konkretnym przejawem kooperacji firmy i szkoły był pomysł praktyk zawodowych uczniów

sie ferii. Podobnie do nas docierały sygnały, że i młodzież była
zadowolona – stwierdza Karolina Dubanowska.
Potwierdzają te słowa Klaudia Zawadzka, Magdalena Golicka
i Paweł Sowa, uczniowie ZSCKR w Boninie. – Byliśmy ciepło przyjęci i pozytywnie odbierani przez stałych pracowników - mówią.
– Pracowaliśmy głównie przy sortowaniu i pakowaniu produktów.
Co innego słyszeć o czymś, a co innego doświadczyć. Mieliśmy
okazję przekonać się, co to znaczy praca w przetwórni.
Cała trójka stwierdza, że gdyby była taka okazja, chętnie ponownie podjęliby pracę w Royal Greenland.
Renata Kwolek, szkolny doradca zawodowy, komentuje: - Pra-

Renata Kwolek

Klaudia Zawadzka Magdalena Golicka i Paweł Sowa
podczas ferii zimowych.
Zainteresowanie ze strony młodzieży przeszło najśmielsze
oczekiwania wszystkich. Zgłosiło się nie kilka, jak się spodziewano, ale aż 30 osób. - To nas bardzo ucieszyło Część młodych ludzi
zadeklarowało, że chce dalej z nami współpracować albo w wakacje, albo po ukończeniu szkoły. Mogli się przekonać, jak wygląda zakład od środka, jak wyglądają warunki pracy, czego się od
nich wymaga, jakie są rygory higieniczne przy pracy z żywnością.
Mamy bardzo dobrą opinię o grupie, która pracowała u nas w cza-

cowali legalnie, przeszli wstępne przeszkolenie, w trakcie pracy
otrzymywali posiłki regeneracyjne, a na finał dostali na czas wynagrodzenie. Myślę, że to bardzo wartościowe doświadczenie.
A jednocześnie dobry prognostyk na przyszłość, kiedy powstaną
klasy patronackie tworzone pod patronatem Royal Greenland, bo
tworzymy wspólnie także klasę o specjalności „operator urządzeń
przemysłu spożywczego”. To obopólnie korzystna współpraca. Firma zyskuje potencjalnych pracowników, a my atrakcyjny kierunek
kształcenia, dający absolwentom względną pewność zatrudnienia.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie, wciąż
obiegowo nazywany „Rolniczakiem”, to placówka elastycznie reagująca na potrzeby rynku pracy. Stwarza uczniom bardzo dobre
warunki do nauki. Także tej praktycznej, bo dzięki wykorzystaniu
funduszy unijnych dysponuje np. bardzo nowoczesnym zapleczem dla kierunków gastronomicznych. – Nawet odwiedzający
nas szefowie kuchni albo właściciele lokali są pozytywnie zaskoczeni – śmieje się Renata Kwolek. – Ale to efekt dobrze napisanego projektu na dofinansowanie.
Szkoła dysponuje internatem. Zapewnia również warunki do
odbywania na miejscu praktycznej nauki zawodu. W przypadku
uczniów kierunku „przetwórca ryb” praktyki będą się odbywały
na terenie zakładu Royal Greenland w Koszalinie. Szkoła słynie
z wysokiego poziomu kształcenia. Od lat wyniki egzaminów zawodowych osiągane przez jej uczniów mocno przewyższają średnią
krajową.

Więcej informacji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Boninie, tel. 94 342 28 92;
e-mail: szkola@zsbonin.anv.pl; www.zsbonin.pl
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Koszalińska spółdzielnia rowerowa
„Korba” rozkręca działalność
AUTOR: WIOLETA JĘDRZEJCZYK-BETLIŃSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI

Piekarz, informatyk, radca prawny, bankier i przedsiębiorca – jedenaście osób założyło spółdzielnię rowerową,
która ma integrować środowisko pasjonatów jednośladów.

S

półdzielnia „Korba” ulokowała się przy ul. Kaszubskiej
w Koszalinie. Ma być miejscem, gdzie wielbiciele rekreacji rowerowej będą mogli w przyjaznej atmosferze
spotkać się i porozmawiać. Tomasz Szajkowski, jeden
z pomysłodawców spółdzielni, mówi: – Chcemy zintegrować rowerzystów.
Piotr Gumiński, prawnik, współzałożyciel spółdzielni, dodaje: –
W Koszalinie i regionie jest kilka prężnie działających stowarzyszeń,
które mogłyby w „Korbie” spotykać się i wymieniać doświadczeniem dotyczącym sprzętu, ciekawych tras w okolicy, czy dzielić się
przeżyciami z wypraw rowerowych.
W planach są również eventy. – Chcemy zapraszać ciekawych gości, którzy na w siodełku zwiedzili kawałek świata – wyjaśnia Piotr
Gumiński. – Będziemy również poruszać tematy, które są bolączkami rowerzystów . Takie jak na przykład różne rozwiązania komunikacyjne - dodaje.
Członkowie „Kobry” chcą również organizować imprezy dla dzieci, aby i wśród najmłodszych propagować miłość do jazdy rowerem.
W lokalu spółdzielni o powierzchni ponad 140 m kw. znajdzie
się również serwis rowerowy oraz sklep, w którego ofercie znalazły się dwie wiodące marki – Orbea i Kreidler. – To nas odróżnia
od pozostałych sklepów rowerowych w Koszalinie, że tworzą go
ludzie, którzy naprawdę jeżdżą na jednośladach, pokonując kilka

tysięcy kilometrów rocznie – mówi Tomasz Szajkowski. - Sam jestem
rowerzystą, który w siodełku zwiedził całą Europę. Dlatego wiem,
jak ważny jest niezawodny sprzęt. Stąd wybór firm, które stawiają
na wysoką jakość wykonania.
– Kreidler to marka, która nie jest znana w Koszalinie, jednak doceniana przez zawodników startujących w światowych imprezach
– opowiada Michał Michalak, prezes Korby. – Firma wspiera m.in.
Markusa Bauera czy Moritza Milatza, najbardziej utytułowanych kolarzy górskich na świecie. Orbea to producent rowerów szosowych
oraz MTB. Dla członków spółdzielni istotne jest również, że hiszpańska firma produkuje rowery dla dzieci. Ich design, lekkość i funkcjonalność podbija serca rodziców. W sklepie znajdzie się również
sprzęt dla osób startujących w triathlonach. – W Koszalinie jest bardzo mało miejsc, które oferują pełen asortyment dla triathlonistów
- mówi Michał Michalak, sam startujący w triathlonach. - Korzystając
z własnych doświadczeń, tworzymy bogatą ofertę zgodnie z potrzebami zawodników. W tym roku w Korbie dostępne będą wysokiej
jakości pianki, buty neoprenowe, okulary pływackie i czepki. W kolejnym sezonie pojawi się asortyment dla biegaczy.
Michał Michalak jest rowerzystą w klubie Dziki Koszalin. Twierdzi,
że długo szukał miejsca, gdzie za jednym zamachem będzie mógł
naprawić rower w profesjonalnym serwisie, zapoznać się z nowinkami w tej dyscyplinie sportowej i jeszcze mieć okazję porozmawiać
z innymi pasjonatami.
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Julia potrzebuje naszej pomocy!

AUTOR: ANNA MAKOCHONIK

Julia Mielnicka ma 12 lat. Choruje na mukowiscydozę, a także osteoporozę, cukrzycę, niedoczynność tarczycy,
celiakię, ma bardzo poważne problemy z wątrobą. Jej leczenie wymaga dużych nakładów finansowych. Julia
jest pod opieką Fundacji osób chorych na Mukowiscydozę Matio, jednak koszty leczenia są duże, a wsparcie
darczyńców wciąż niezbędne.

P

omóc dziewczynce i jej dzielnej mamie postanowiło
Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin. Od lutego na
Facebooku („Licytacja na leczenie Julii”) toczy się aukcja,
która potrwa do 24 marca, do godz. 20. Wciąż można się
do niej dołączyć.
Przedmioty na aukcję mogą być nowe i używane, mile widziane są ubranka dla dzieci, ozdoby, zabawki, przedmioty codziennego użytku, przedmioty do dekoracji wnętrz – pełna dowolność.
Na licytację można zaoferować także usługę: sesję zdjęciową, wykonanie makijażu, manicure czy tatuażu. Przedmioty można przekazać osobiście i pocztą na adres: ul. Hanki Sawickiej 10c/5 Koszalin
75-519 lub drogą mailową, jeśli oferujemy licytację usług. Należy
dołączyć opis przedmiotu lub usługi wraz z ceną wywoławczą. Podbijanie ceny przedmiotów aukcyjnych odbywa się w komentarzach
pod zdjęciami. Osoba, która złoży najwyższą ofertę na daną pozycję
wygrywa. Lista zwycięzców zostanie opublikowana po zakończeniu
aukcji, każdy uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej, sposobie zapłaty i możliwościach odbioru wylicytowanej pozycji w prywatnej wiadomości. By usprawnić zbiórkę, organizatorzy proszą
o informację o zamiarze wystawienia przedmiotu na aukcję smsem
lub telefoniczną na numer: 600 855 531.
3 kwietnia br. (niedziela) obok Parku Wodnego Koszalin odbę-

dzie się impreza, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie oraz niezbędny sprzęt medyczny W programie są występy muzyczne, bieg charytatywny, pokaz zabytkowych aut i poczęstunek.
Osoby, które nie wezmą udziału ani w imprezie charytatywnej ani
licytacji mogą przekazać pieniądze na konto: 46 2030 0045 1110
0000 04214 800 Bank BGŻ, Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin, ul. M. Wańkowicza 23b/16 Koszalin 75-445 z dopiskiem Julia
Mielnicka.
Wszelkich informacji można zasięgnąć pod nr telefonu:
600 855 531 lub mailowo: lindaskibinska@spoko.pl
REKLAMA
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PARK WODNY
KOSZALIN

SPORT, RELAKS, ROZRYWKA
– DLA CAŁEJ RODZINY
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AUTOR: ADAM RÓŻAŃSKI / FOTO: WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI

Dwieście tysięcy gości w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy działalności to najlepszy
dowód na to, że aquapark był w Koszalinie potrzebny. Wielu odwiedza go systematycznie,
inni pod wpływem zasłyszanych dobrych opinii dopiero „rozpoznają” to miejsce. Rodzi
się również moda na rodzinną zabawę w Parku Wodnym Koszalin. Wachlarz atrakcji jest
tak szeroki, że coś wyjątkowego znajdą w nim dla siebie i dzieci, i dorośli. Warto bowiem
pamiętać, że to kompleks złożony nie tylko z basenu sportowego, rekreacyjnych
basenów kąpielowych, ale i nowoczesnej strefy SPA.
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D

zień w Parku Wodnym Koszalin zaczyna się o godzinie siódmej. Wtedy pojawiają się pierwsi goście – ci, którzy
chcą przed pracą popływać. Warunki mają doskonałe. Basen sportowy
o długości 25 metrów ma sześć torów i szerokość 16 metrów, czyli
więcej niż zazwyczaj podobne obiekty. Jest więc przestrzeń, by wygodnie zaliczać kolejne dystanse.
Nieco później, bo od godziny dziewiątej rozpoczyna się ruch
w pozostałej części aquaparku. Chociaż to nieco nieprecyzyjne
sformułowanie, bo od samego rana krząta się tam obsługa, by
przygotować wszystko na przyjęcie klientów chcących skorzystać
z części rekreacyjnej i strefy saun.
ATRAKCJE DLA KAŻDEGO
Park Wodny ma atrakcje dla klientów w każdym wieku. I tacy go
odwiedzają – od kilkumiesięcznych niemowląt, które rodzice przynoszą na zajęcia oswajania się z wodą, po seniorów.
W jednym czasie z aquaparku może korzystać
kilkaset osób. Przed południem gości jest mniej,
co naturalne. Przybywa
ich popołudniami i wieczorami. Tłoczno bywa
w weekendy albo w okresach szczególnych, takich
jak święta czy niedawne
ferie szkolne dzieci z Zachodniopomorskiego
i Pomorskiego (niektóre
grupy
zorganizowane
przyjeżdżały i stamtąd),
kiedy przez całe dnie był
komplet.
Zarząd Obiektów Sportowych (ZOS), gospodarz
obiektu, cały czas bacznie
przygląda się reakcjom
gości, by jak najtrafniej budować kolejne oferty. Monika Tkaczyk,
prezes ZOS, tak to komentuje: – Obserwujemy reakcje klientów,
bo dzięki temu dowiadujemy się, jakie propozycje specjalnych
promocji albo akcji marketingowych najbardziej im się podobają.
Aquapark o skali takiej jak nasz to złożony organizm. Na doprowadzenie do optymalnych rozwiązań potrzeba czasu. Przyjmuje się, że
dopiero po roku działalności można wyciągać kategoryczne wnioski, a my działamy od niespełna ośmiu miesięcy.
Z czego klienci korzystają najchętniej? – Nie ma wyraźniej różnicy
między liczbą korzystających wyłącznie ze strefy wody, a tymi, którzy
udają się do saun. Rozkłada się to prawie po połowie – podkreśla
prezes Monika Tkaczyk. – Obserwujemy również, że ukształtowała
się grupa stałych użytkowników basenów sportowych. Przychodzą
zazwyczaj bardzo wcześnie, nawet równo z otwarciem.
RODZINNIE – ZNACZY NAJTANIEJ
Opłaca się odwiedzać Park Wodny w miarę systematycznie. Można wtedy skorzystać z karnetów dających pewne przywileje cenowe. Ale najkorzystniej jest wybrać się całą rodziną i to w środę.
Rodziny, rozumiane jako 2+1, czyli dwoje dorosłych i dziecko,
albo dorosły i dwoje dzieci, mają możliwość zakupienia biletów rodzinnych. Dają one 35 procent zniżki od ceny regularnej (zresztą
kolejne dziecko również otrzymuje rabat). Na dokładkę w środy od

tej obniżonej już ceny odejmuje się następne 30 procent. Tym sposobem wstęp kosztuje mniej niż połowę zwykłej stawki!
Jak się okazuje, taka zachęta spotkała się z bardzo sympatycznym odbiorem. Prezes Monika Tkaczyk mówi: – Środę możemy
nazwać dniem prawdziwie rodzinnym. Rodzice dzielą się obowiązkami. Kiedy jedno z nich z dziećmi pływa czy bawi się w części wodnej, drugie korzysta w saun. Potem się zmieniają. Dla dzieciaków
to ogromna frajda. One by chętnie szalały w wodzie dłużej niż trzy
godziny, na które opiewa wejściówka.
Park Wodny honoruje również Koszalińską Kartę Dużej Rodziny.
Jej posiadacze, niezależnie czy przychodzą grupowo, czy indywidualnie, mają prawo do 40-procentowej zniżki na wszelkie usługi.
CO TU WYBRAĆ NA POCZĄTEK?
Część urządzeń znajduje się na zewnątrz budynku. Są to na przykład dwa baseny – ogólnodostępny i dziecięcy. Ten ostatni czynny
jest w ciepłym okresie roku. Ogólnodostępny zasila podgrzewana
woda, więc można się w nim kąpać przez cały rok. Warto się w nim
znaleźć po zmroku, kiedy zaczynają działać kolorowe podświetlenia. Skorzystać można tutaj również z leżanek wodnych, które funkcjonują na podobnej zasadzie jak jacuzzi i wodnych masażerów,
czyli czegoś w rodzaju natrysków do masowania karku i pleców.
Bardzo relaksujące doświadczenie!
Na zewnątrz urządzony
został również plac zabaw dla dzieci z wieloma
kolorowymi zabawkami i
między innymi siatką do
wspinania się, huśtawkami,
równoważniami.
W pobliżu dostępne są
leżaki, tak więc mamy doglądające pociech mogą
się na ich położyć i w czasie zabawy dzieci poopalać się lub poczytać.
Wewnątrz obiektu najciekawszy z pewnością
z punktu widzenia rodzin
jest sektor rekreacyjny,
który tworzy basen dziecięcy, basen do nauki
pływania, tak zwana rwąca rzeka, zjeżdżalnia dostępna wprost z basenu, duże zjeżdżalnie dla starszych dzieci i młodzieży, do których
wchodzi się przez specjalną klatkę schodową oraz mnóstwo drobnych elementów.
W baseniku dziecięcym woda jest płytka. Tam o pływaniu nie ma
mowy, bo jest to miejsce pomyślane jako kącik zabaw najmłodszych gości – pod czujnym okiem opiekunów. Stąd kolorowe zabawki, wielki grzybek, z którego ścieka woda, armatki wodne. Maluchy taplają się w wodzie, próbują łapać strumień wody wylewający
się z armatek, unosić się na wodzie. Zapominają o całym świecie.
Starsze dzieci szczególnie cenią sobie zjeżdżalnie. Mogą z nich
korzystać wszyscy, właściwie bez ograniczenia wiekowego. Niektóre można nazwać ekstremalnymi – jak choćby Anakondę, która ma
długość 176 metrów. Obok jest zjeżdżalnia multimedialna, która
serwuje użytkownikom ciekawe wrażenia wizualne. Kolejna to Cebula, z której wypada się z dużą prędkością do basenu. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwają ratownicy, którzy interweniują,
jeśli komuś w czasie zjazdu zakręci się w głowie i straci na chwilę
orientację w przestrzeni.
Dla dzieci od dziesiątego roku życia przygotowana jest specjalna
mała zjeżdżalnia, która znajduje się w środku obiektu i nie wymaga
wchodzenia na klatkę schodową.
Kolejny ciekawy element to „rwąca rzeka”. W czymś na wzór kanału nurt wody dostaje przyspieszenia i prawie porywa kąpiących
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się. Tutaj dzieci niepotrafiące pływać powinny używać dmuchanych
rękawków, bądź być pod opieką rodziców.
Dla osób które poszukują głębszego relaksu, przygotowane są –
tak jak na zewnątrz – masażery ścienne, gejzery wodne, misy jacuzzi.
Jeśli ktoś jest zmęczony, ma do dyspozycji leżaki, na których można
odsapnąć i na chwilę odciąć się od otoczenia z książką w ręce albo
słuchawkami na uszach.
NIE TYLKO PŁYWANIE
W basenie do nauki pływania odbywają zajęcia hydrocyklingowe. Na czym one polegają? Tak jak w przypadku klasycznych rowerków stacjonarnych używanych w domach albo na siłowniach,
trening hydrocyklingowy polega na pedałowaniu. Z tym, że tutaj
rowerki są zanurzone w wodzie. Powoduje to, że tracimy więcej
kalorii, niż w wersji „suchej”, a na dokładkę wysiłku nie okupujemy
bolesnym zakwaszeniem mięśni. Zajęcia prowadzi doświadczona
instruktorka, która tak kieruje ćwiczeniami, by przyniosły one maksymalną korzyść.
Ale to nie wszystko. Dla urozmaicenia zajęć, na sygnał trenerki ćwiczący co jakiś czas zsuwają się do wody i ćwiczą popularne
„brzuszki”, „nożyce”, rozciągają mięśnie.
– Obecnie mamy 16 takich rowerków, dlatego tyle osób może
jednocześnie ćwiczyć. Hydrocykling cieszy ogromnym powodzeniem. Tworzymy kolejne grupy ćwiczących. Sama zresztą parę razy
uczestniczyłam w tych zajęciach i muszę powiedzieć, że są one bardzo przyjemne, bo to gimnastyka przy muzyce, w grupie, ze zmiennym tempem ćwiczeń. Czas mija błyskawicznie – mówi pani Monika
Tkaczyk.

Podobnie dobrze przyjętą propozycją jest aquazumba. Tu znów
słowo „aqua” oznacza jedną kluczową modyfikację wobec klasycznej formy, bowiem ćwiczy się, albo jak kto woli tańczy się wodzie.
I tak jak w przypadku „rowerków” – również pod okiem instruktorki.
BEZPIECZEŃSTWO
Nad bezpieczeństwem użytkowników części wodnej czuwa na każdej z dwóch zmian 13 ratowników. Każdy odpowiada za jasno określony obszar basenu. Należą do Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Wszyscy potrafią w razie potrzeby natychmiast udzielić fachowej pomocy przedmedycznej. Na szczęście jakichś drastycznych sytuacji w Parku Wodnym nie było (i oby nie było nigdy).
Bezpieczeństwo można rozumieć szerzej, także w aspekcie zdrowia. Aquapark to miejsce, gdzie spotyka się z sobą każdego dnia
co najmniej kilkaset osób. Bardzo ważne jest więc to, by woda była
stale utrzymywana w odpowiedniej czystości.

W Parku Wodnym Koszalin zastosowano innowacyjną technologię Zintegrowanego Systemu Dryden Aqua (DAISY), który zapewnia krystalicznie czystą i zdrową wodę w basenie bez toksycznych
produktów ubocznych dezynfekcji. Jest to pierwszy w Polsce tak
zaawansowany system filtrujący.
Zadowoleni użytkownicy koszalińskich basenów zwracają uwagę
na to, że po wyjściu z wody nie pieką ich oczy, a alergicy nie doświadczają reakcji uczuleniowej. Panie podkreślają, że ich włosy nie
wysuszają się nadmiernie i zachowują blask. Ten komfort gwarantuje właśnie system DAISY. Jego innowacyjność polega na tym, że
dzięki zastosowaniu szeregu skomplikowanych filtrów zużywa minimalną ilość chloru – 40 proc. mniej niż w tradycyjnych instalacjach.
Poza gwarantowaniem bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego nieporównywalnego z innymi systemami, DAISY ma jeszcze jedną ważną zaletę: ogranicza zużycie wody i energii, a więc
zmniejsza koszty działania kompleksu basenowego.
RELAKS W SAUNACH
Korzystanie z saun hartuje ciało, wpływa na stan skóry, rozładowuje napięcie nerwowe. Kilkunastominutowy seans w pomieszczeniu nagrzanym nawet do 100° C, rozgrzewa naszą skórę do 42°
C, a temperaturę całego ciała podnosi o jeden stopień. W wyniku
tego organy wewnętrzne odczuwają niewielką „gorączkę”. I o to
właśnie chodzi. Taki stan wzmaga produkcję ciałek odpornościowych we krwi, które skutecznie zabijają wirusy i bakterie. Jeśli mamy
więc niewielki katar lub czujemy się lekko przeziębieni – po saunie wszystkie te dolegliwości z pewnością miną. Pod warunkiem
jednak, iż bezpośrednio po seansie ochłodzimy się, stosując prze-

miennie gorący i zimny prysznic.
W koszalińskim aquaparku można skorzystać z trzech rodzajów
łaźni: parowej, solankowej i parowo-błotnej; z saun – fińskiej, ziołowej i do rytuałów (odbywa się w nich coś, co można w uproszczeniu
nazwać „przyspieszonym saunowaniem”).
Kolejną atrakcją jest kabina cieplna Infrared, która często mylona
jest z tradycyjną sauną. Łączy je oddziaływanie ciepłem, które regeneruje i oczyszcza organizm, ale na tym podobieństwa się kończą.
Działanie sauny na organizm ludzki możemy określić jako prozdrowotne, zaś działanie kabiny Infrared – jako lecznicze, z szerokim zastosowaniem w rehabilitacji. Można więc powiedzieć, że w kabinie
Infrared korzystamy z dobroczynnego działania słońca – dającego
ciepło i dobre samopoczucie psychofizyczne – bez udziału szkodliwych promieni UV.
Warto również wspomnieć o kabinie do koloroterapii. Już
w starożytności korzystano z wiedzy o kolorach do przywracania
równowagi i harmonii w organizmie człowieka. Kolor, oddziałując
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na psychikę, może wywołać silniejsze lub słabsze reakcje fizyczne,
przyczynić się do złagodzenia objawów lub usunięcia dolegliwości.
SŁONECZNA ŁĄKA
Jest nowoczesną formą naturalnego opalania. Łagodny efekt
opalania powstaje na zasadzie natychmiastowej pigmentacji. Sprawia ona, że promienie UV stymulują w pierwszej kolejności przesyłanie już istniejącej melaniny do górnych warstw skóry. W ten
sposób możemy cieszyć się zdrową, piękną i naturalną opalenizną.
W przypadku nieopalonej skóry zaleca się rozpocząć opalanie od
10 minut, a dla skóry wstępnie opalonej (typ skóry II) możliwe jest
opalanie trwające maksymalnie 20 minut.
GROTA SOLNA
Możliwe jest korzystanie z 45-minutowych seansów relaksacyj-

no-terapeutycznych. Stymulujący i leczniczy po części mikroklimat
groty powstaje dzięki właściwościom soli morskiej z Morza Czarnego i Martwego, soli kamiennej z Bochni i Kłodawy oraz solanki
Zabłockiej (sól jodowo-bromowa). Wygodne leżanki, podświetlany
okruch solny i sugestywna imitacja gwieździstego nieba sprawiają,
że gość korzystający z terapeutycznych właściwości jodu, innych
pierwiastków i mikroelementów przeżywa w grocie solnej głęboki
relaks.
BICZE SZKOCKIE
Zabieg polega na zastosowaniu przemiennie zimnego i ciepłego
strumienia wody podawanej z dyszy z odległości 3-4 m. Naprzemienna aplikacja jest powtarzana kilkukrotnie, najpierw w okolicach kończyn górnych i dolnych, później tułowia i brzucha, zawsze
z tyłu i z przodu (oprócz okolic piersi i genitaliów, tam bicze nie są
stosowane).

Efekty zabiegu to poprawa ukrwienia tkanek, wydalenie toksyn, rozluźnienie mięśni, podniesienie odporności organizmu,
wspomaganie przemiany materii. Jako zabieg kosmetyczny bicze szkockie dają efekt odchudzający, ujędrniający i antycellulitowy.
Czas trwania pojedynczego seansu to 5-10 minut. Można z niego
skorzystać w godzinach otwarcia strefy saun, wystarczy zgłosić to
z niewielkim wyprzedzeniem w recepcji.
KLASYCZNE JACCUZI
Tak potoczne określa się wanny z hydromasażem, czyli formę
masażu wodnego. Umożliwiają odpoczynek po intensywnym saunowaniu lub pływaniu. Park Wodny Koszalin dysponuje jacuzzi zarówno wewnętrznymi, jaki i zewnętrznym. W tych ostatnich woda
jest podgrzewana, co powoduje, że można w nich przebywać nawet przy temperaturze minusowej.

Aqua Mama. Gimnastyka dla kobiet od drugiego trymestru ciąży.
Zawierają elementy aqua fitnessu wykonywanego w umiarkowanym tempie, ćwiczeń rozciągających, relaksacyjnych i oddechowych, a także unoszenia się na wodzie. Ćwiczenia zostały przygotowane we współpracy z położną! Kontakt: Maja Dyczkowska, tel.
603 173 284
Pływanie niemowląt. Zajęcia prowadzone są w formie szkolenia
dla rodziców. Rodzice uczą się oswajać maluchy z wodą, stosować prawidłowe chwyty, prowadzić zabawy i ćwiczenia. Więcej
informacji znajdą Państwo na stronie www.akademia-koszalin.pl
Nauka pływania. Na terenie Parku Wodnego naukę nauki prowadzą dwie szkółki: Szkółka Pływacka DEPKA (tel. 694-161255; e-mail: biuro@depka.com.pl) oraz SWIM CLUB Koszalin
(tel. 669 083 226; e-mail: info@swimclubkoszalin.pl) Grupy
szkoleniowe są tworzone w miarę zgłaszania się chętnych.
Uczyć mogą się osoby w różnym wieku – od dzieci kilkuletnich
po seniorów.
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Bardzo uprzejmy, wręcz szarmancki. Najmniejszy komplement, kwituje krótkim "dziękuję"
i szerokim uśmiechem. Przez życie idzie przebojem, powtarzając słowa wykładowców,
których spotkał na studiach na renomowanej amerykańskiej uczelni Babson College
w Bostonie: "Nie ograniczaj się. Wszystko jest możliwe". W Stanach Zjednoczonych
nauczył się też, że każdą rzecz, którą robi, musi wykonywać najlepiej jak potrafi. Właśnie
dlatego projektując ekskluzywną biżuterię dla najmożniejszych tego świata, nie wspiera
się nazwiskiem ojca, chociaż ciężko go z ojcem nie kojarzyć. Przed państwem Michał
Michalczewski.

S

pieszysz się? Jedziesz gdzieś po naszym spotkaniu? (zerkam na srebrną, metalową walizkę, z którą przyszedł Michał).
- Nie, przywiozłem biżuterię, którą chciałbym ci pokazać. Jest dość ciężka, stąd walizka.
(Michał pokazuje mi najnowsze dzieła, jakie
stworzyła firma, którą założył z bliskim kolegą. Biżuteria sygnowana Michael & Markus to
zupełnie nowy produkt na polskim rynku, choć kiedy ją oglądam,
bardziej skłaniam się do określenia "na światowym rynku". Duże,
masywne, wykonane z 18-karatowego złota bransolety ozdobione
czarnymi diamentami.)
- Do kogo kierowana jest ta biżuteria?
- Do bogatych ludzi. W stałej ofercie mamy pięć wzorów, chociaż
jesteśmy w stanie wykonać biżuterię na indywidualne zamówienie.
Każda z bransoletek jest robiona na wymiar ręki klienta.
- Kim są klienci?
- Może być to każda osoba, która tylko ma ochotę sprawić sobie

taki prezent. Wybieramy się właśnie na targi do Dubaju i Singapuru.
To odpowiednie miejsca na zaprezentowanie naszych wyrobów.
- Rzeczywiście wydaje się, że biżuteria może trafić w wyrafinowane gusta bogatej klienteli z Azji. Kto wpadł na pomysł na tak
oryginalny design?
- To dość zabawna historia. Wiele lat temu w prezencie od ojca
dostałem bransoletę, którą z kolei jemu ktoś sprezentował. Kiedy jako dyrektor sprzedaży na rynek amerykański sprzedawałem
jachty dla Sunreef Yachts, wiele osób, które spotykałem w Stanach
Zjednoczonych, było zainteresowanych moją oryginalną biżuterią.
Nie miałem pojęcia, skąd ona pochodziła, więc często żartowałem,
że zrobiłem ją sam. Kiedy wracałem do Polski, rozmawiałem o tym
z moim przyjacielem, który podobnie jak ja, zawsze marzył o swoim
biznesie. Po pracy, w wolnych chwilach, zaczęliśmy robić biżuterię.
Na początku traktowaliśmy to zupełnie hobbystycznie.
- To dość kosztowne hobby, złoto jest drogim kruszcem. Taka
inwestycja własnych pieniędzy nie wiązała się dla was ze zbyt dużym ryzykiem?
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- Nie widziałem w tym problemu. Złoto można zawsze przetopić
i sprzedać. Napędzała nas myśl, że jeśli chodzi o jakość i wzornictwo, jesteśmy w stanie zrobić coś wyjątkowego w skali światowej.
Każdy szczegół jest przemyślany, nie ma tu nic przypadkowego.
Wszystko co możesz zobaczyć, to rzeczy związane z naszym życiem
albo z tym, co nas inspiruje. Oczywiście pozostawiamy furtkę klientowi, który dzięki biżuterii sam może opowiedzieć swoją historię.
- Kim był pierwszy klient?
- Był nim mój ojciec, chociaż prawdę mówiąc, wcale się tego nie
spodziewałem. Zanim zacząłem robić biżuterię, miałem naprawdę
dobrą i dobrze płatną pracę. Ojciec nie był zbyt szczęśliwy, kiedy
ją rzuciłem. Zapytał mnie "No dobrze synuś, co ty teraz będziesz
robił?". Odpowiedziałem, że bransolety. Zaśmiał się tylko i stwierdził, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Zresztą zawsze dla mnie
i dla brata był w pewien sposób surowy. Zależało mu, żebyśmy na
wszystko zapracowali sami, przy czym zawsze nas wspierał. Nawet
jeśli pracowałem pod jego skrzydłami, była to ciężka praca, bez forów. Wracając do biżuterii. Ojciec nie wiedział o tym, jak bardzo ja
i Markus jesteśmy zaangażowani w ten projekt, i na jakim jesteśmy
etapie. Przekonał się dopiero wtedy, gdy zobaczył prototyp. Spodobał mu się do tego stopnia, że postanowił go kupić.
- Za ile?
- Za 10 tysięcy euro.
- To dobra cena?
- Bardzo dobra. Każda z bransolet kosztuje dwa razy więcej, czyli
średnio około 20 tysięcy euro. Kolejne sprzedawaliśmy już bez zniżek.

- Zaufanie Dariusza Michalczewskiego pomogło wam w biznesie?
- Na pewno tak się stało. Po pierwsze dlatego, że pokochał swoją
bransoletę, z którą niemal się nie rozstaje. Można powiedzieć, że
jest twarzą firmy. Po drugie, ponieważ postanowił dołączyć do grona wspólników.
- Urodziłeś się w Gdańsku, ale niemal całe życie mieszkałeś
w Niemczech i w USA. Nie chciałeś robić kariery i pieniędzy na
Zachodzie, gdzie się wychowałeś? Nowy Jork daje większe możliwości niż Gdańsk, czy nawet Warszawa.
- To nieprawda, że Polska nie daje możliwości rozwijania się i robienia biznesu. Wręcz przeciwnie. Moim zdaniem tutaj jest więcej
szans na zrobienie kariery niż w USA. Moje studia dotyczyły budowy i rozwoju firmy oraz strategii zarządzania. Po ich ukończeniu
przez dwa lata byłem handlowcem w dużej amerykańskiej firmie

sprzedającej oprogramowanie. Zarabiałem dobre pieniądze, ale
nie byłem szczęśliwy, czegoś mi brakowało. Zadzwoniłem do taty
i powiedziałem mu, że szukam nowych wyzwań. Zaproponował
mi pracę przy "Tigerze". Tak trafiłem do firmy Maspex produkującej napój. Zamieszkałem w Krakowie i uczyłem się wszystkiego od
A do Z, od sprzedaży detalicznej do pracy w zarządzie. Wciągnęła
mnie strategia marketingowa. Później zacząłem pracę w Sunreef Yachts. Jednak nie porzuciłem marzeń o tym, żeby mieć coś
swojego, prowadzić biznes tak, by nie pytać kogoś o akceptację. Pod tym względem jestem podobny do ojca. Stąd właśnie
się wziął pomysł z biżuterią. I choć znów pracujemy razem z tatą,
teraz wiążą nas inne niż wcześniej relacje zawodowe. Jesteśmy
wspólnikami.
- Czyli jest tak jak chciałeś. Jesteś szefem.
- Tak się stało. Teraz moim celem jest pokazanie światu, że Polska
jest w stanie wytworzyć produkt premium, za który klient chce zapłacić cenę extra. Oczywiście do tego potrzebna jest odpowiednia
dystrybucja, która w Polsce szwankuje. W Trójmieście nie ma miejsca, do którego klient może wejść i kupić sobie za 20 tysięcy euro
bransoletkę. Jeśli ktoś ma do wydania takie pieniądze, szybciej poleci na zakupy do Mediolanu lub do Paryża.
- Jak na osobę, która mając zaledwie rok, opuściła Polskę, a potem dzieciństwo i młodość spędziła za granicą, świetnie mówisz
po polsku.
- Dziękuję (uśmiech). Rodzice włożyli wiele starań, byśmy z bratem mówili po polsku, choć dla nas nie było to proste. Później, kiedy już z mamą przeprowadziliśmy się do Miami, właśnie ona dbała
o naszą edukację. Jest twarda i trzymała nas dość krótko.

- Twoje dzieciństwo kręciło się dookoła sportu. Jednak sam postawiłeś na karierę w biznesie.
- W dzieciństwie grałem w piłkę nożną w juniorach Bayeru. Później, już w Stanach, znalazłem się w jedenastce najlepszych graczy
na Florydzie. Jako sportowiec mogłem dostać nawet stypendium,
ale nie w tych szkołach, które mi odpowiadały. Stwierdziłem, że nie
jestem aż tak dobry, żeby zostać wybitnym piłkarzem. Rzuciłem to
i skupiłem się na studiach.
- Tato nie był zawiedziony?
- Nie, bo ani mi, ani mojemu bratu, nigdy nie wybierał dróg życiowych. Z drugiej jednak strony zawsze miał wobec nas duże oczekiwania. Uczył nas samodzielności i tego, byśmy umieli na wszystko
zapracować. Chciał, by nakręcała nas zdrowa ambicja. Chyba mu
się udało. Mój brat pracuje w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
w Londynie, a ja rozkręcam własny biznes.
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Dziesięć lat temu porzuciła posadę na Uniwersytecie Jagiellońskim i oddała się pasji
malarskiej. Jej obrazy wiszą w kolekcjach w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA
i w Japonii. Uważa jednak, że wciąż jest na początku artystycznej drogi.

T

a życiowa miewa zakręty. Tuż po maturze
w koszalińskim liceum im. Dubois wyjechała na studia na Uniwersytecie w Poznaniu. Po pierwszym roku przerwała naukę, żeby wyjechać do Francji: nauczyć
się języka, poznać kulturę. Zdała nawet
egzaminy wstępne na Sorbonę. - Tęsknota do mojego ówczesnego chłopaka
sprawiła, że postanowiłam wrócić.
Z Poznania razem przeprowadzili się do Krakowa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim Joanna słuchała wykładów o historii katarów - średniowiecznego ruchu dysydenckiego, nawołującego do
ubóstwa i odrzucającego większość chrześcijańskich dogmatów:
- Profesor Michał Jaskólski mówił o nich w tak fascynujący sposób,
że doznałam olśnienia: postanowiłam zgłębić ten temat.
Znów wyjazd do Francji. - Podróżowaliśmy stopem do miast na
południu. Aż zobaczyłam Carcassonne - położone na malowniczym
wzgórzu porośniętym winoroślami. I uznałam, że chcę tam mieszkać przez pewien czas, pracować nad kataryzmem i napisać książkę.
FRANÇOIS MIESZKAŁ TU PRZED TOBĄ...
Profesor Jaskólski zamarł, gdy oznajmiła po powrocie, że chce
pisać pracę o katarach. W Polsce wyszły zaledwie dwie książki trak-

tujące ten temat poważnie. Za to mnóstwo było wydawnictw mitologizujących ruch i wpychających jego spuściznę w świat magii
i legend związanych m.in. ze świętym Graalem.
Pomógł zbieg okoliczności: okazało się, że studentka, która
wygrała stypendium we Francji, zrezygnowała. Jej miejsce zajęła
Joanna. Wyruszyła do Montpellier - w samo serce krainy katarów.
- Kiedy w księgarni, w pierwszym dniu pobytu, zobaczyłam setki
książek traktujących mój ukochany temat, oniemiałam - opowiada. - Tam dowiedziałam się, że najbardziej wiarygodne są prace
doktor Anne Brenon.
Wypadki potoczyły się tak pomyślnie, że po kilku dniach koszalinianka znalazła się pod naukową opieką największego autorytetu w tej dziedzinie. Do południa oprowadzała wycieczki po
zamku w Carcassonne w zamian za mieszkanie w XVI-wiecznym
domu obok zamku. Popołudniami w Centrum Studiów nad Kataryzmem studiowała średniowieczne rejestry inkwizycyjne, dokumenty adwersarzy herezji i pozostałości literatury po samych
katarach.
- Cały ten świat jest niezwykły i magiczny. Oni są zanurzeni w średniowieczu - opowiada z błyskiem w oku. - Choć byłam w domu
sama, wieczorami słyszałam stukanie, przesuwanie mebli, kroki,
bieganie po strychu. Nie ukrywam, że miałam czasem lekkiego
stracha. W ścianach żyły szczury, żeby to zagłuszyć głośno słuchałam muzyki. Kiedy mówiłam o tym rano, miejscowi lekceważąco
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machali ręką: „Ach, to FranÇois! Nie trzeba się bać. On tu mieszkał
przed tobą, zmarł kilka lat temu, ale nie jest groźny”.
Po powrocie do Krakowa obroniła pracę magisterską i zapisała się na studia doktoranckie. - Chciałam odmitologizować kataryzm. Podczas kolejnego stypendium na południu Francji uświadomiłam sobie jednak, jak wiele sekt odwołujących się do tego
ruchu funkcjonuje współcześnie. W pewnym momencie wnikanie
w tę rzeczywistość, spotkania z ludźmi z sekretnych stowarzyszeń
stały się niebezpieczne, więc się wycofałam.
KOŁAKOWSKI DZWONIŁ PO DZIESIĄTEJ
Zajęła się masonami, a dokładnie Lożą Wielkiego Wschodu i jej
wpływem na życie społeczno-polityczne w III Republice Francuskiej. W ramach programu Coimbra, w 2000 roku wyjechała na
stypendium do Oksfordu. Wspomina: - Tu jednak po kilku miesiącach intensywnych badań zdarzył się przykry incydent. Ktoś włamał się do mojego pokoju i ukradł komputer. Nie miałam kopii,
straciłam więc cały materiał o masonerii i część książki o katarach.
Pomyślałam, że to znak i postanowiłam wrócić do tematu katarów
od strony doktrynalnej.
Oksford to miejsce wyjątkowe, bo przyciąga największe umysły. - Przypominam sobie jeden z pierwszych dni na uniwersytecie.
Podchodzi do mnie człowiek w dresie i przedstawia się: Norman
Davies. Wytrzeszczyłam oczy ze zdziwienia: ten Norman Davies!?
Nie poznałam go w tym stroju.
Zaprzyjaźniła się z polskim ekonomistą profesorem Włodzimierzem Brusem. - Profesor był pierwszą osobą, która zauważyła we mnie zalążki zupełnie innej, nienaukowej pasji – opowiada
Joanna, wspominając, że w 2001 roku pojechała na Biennale do
Wenecji. - Widocznie mówiłam o tym z wielką ekscytacją, bo zawyrokował, że nauki polityczne nie są moim docelowym zajęciem.
W Oksfordzie poznała tak wybitnych naukowców jak Alexis
Sanderson, specjalista od filozofii i kultury hinduskiej, sir Michael
Anthony Epstein – odkrywca wirusa Epstein-Barra, czy Roger Tomlin – historyk epoki romańskiej. Jednak największy wpływ wywarła
na nią znajomość z Leszkiem Kołakowskim, wybitnym filozofem,
którego poznała podczas zajęć, prowadzonych dla polskiego stowarzyszenia w College'u All Souls .
Kołakowski dzwonił zawsze po dziesiątej rano. Dwa razy w tygodniu umawiali się na lunch i przy pomidorach z mozzarellą
rozmawiali o bolączkach świata. - Jak Sokrates stawiał pytania
i pobudzał do kreatywnego myślenia. Pytał o naturę człowieka,
o istnienie Boga, o to, skąd się bierze zło, cierpienie i jak pomóc
ludzkości. Interesował się wszystkim, nawet astrofizyką.
Profesor unikał wygłaszania własnych sądów, przeważnie wypowiadał się słowami wielkich filozofów. Jakby bał się powiedzieć,
co myśli o świecie. - Był bardzo skromny, pokorny i życzliwy. Nasza
przyjaźń – On sam tak to nazywał – trwała aż do Jego śmierci. Pozostała spora korespondencja.
SPOTKANIE Z BRATNIĄ DUSZĄ
Kraków po powrocie wydawał się chłodnym miejscem. Brakowało fermentu intelektualnego, komunikacja na Uniwersytecie nie
była tak bezpośrednia. – Stosunki były serdeczne, ale nie pobudzały do myślenia. Ujściem dla mojej kreatywności stało się malarstwo. Pisałam, wykładałam filozofię polityczną i malowałam.
W 2004 roku Borkowska obroniła doktorat. Wydała książkę
i ciągle dużo malowała. - Dawałam upust swoim artystycznym wizjom abstrakcyjnym. Sama eksplorowałam techniki malarskie.
Praca ze studentami nie zostawiała marginesu swobody. - Przez
rok nie namalowałam żadnego obrazu, ale śniłam, że maluję
gdzieś na wyspie z mistrzem, który nade mną czuwa.
W maju 2007 roku pojechała z mamą do Wenecji, gdzie w Peggi Guggenheima Collection zobaczyła prace Richarda Poussette-Darat – amerykańskiego artysty z nurtu abstrakcyjnego ekspresjonizmu, zupełnie nieznanego w Polsce. Obrazy były prezentowane
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Po wakacjach w 2007 roku oznajmiła, że nie wróci już na uczelnię. - Stwierdziłam, że chcę się poświęcić pasji artystycznej. I cud
by się musiał zdarzyć, żebym zmieniła decyzję – myślałam. - Rodzina, przyjaciele mówili, że zwariowałam, że marnuję włożony
wysiłek i rzucam stabilną pracę na Uniwersytecie. Bali się, że nie
utrzymam się z malarstwa. A ja wiedziałam, że jeśli teraz tego nie
zrobię, nie zrobię tego już nigdy.

Narodowym w Szczecinie. - To był mój debiut. Byłam szczęśliwa, że
w końcu mogłam podzielić się ze światem moimi obrazami.
Po powrocie z Florencji jej prace były pokazywane w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie. Potem zderzyła się ze
ścianą. - Znajoma kuratorka z Bunkra Sztuki, powiedziała, że musiałabym mieć pięć wystaw w najważniejszych muzeach w Polsce,
żeby kuratorzy i artyści uznali mnie za swoją. Brutalne, ale bardzo
prawdziwe.
Za to zaproszenia przychodziły z zagranicy: Joanna wzięła
udział w targach sztuki w Monako, a w Mediolanie pokazała swój
indywidualny projekt „Wymiary”.
I zdarzyła się niespodzianka: z młodą artystką skontaktowała
się Gigi Kracht – znana kolekcjonerka sztuki i kuratorka wystaw
„Art in the Park” z Zurychu, która od paru lat współpracuje z Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. - Napisała, że chce zrobić
ze mną wywiad. Byłam w szoku i zapewniałam, że na pewno nie
chodzi o mnie. Powtarzała, że to nie pomyłka. Spotkałyśmy się
w hotelu Ritz w Paryżu i wkrótce wywiad ukazał się w magazynie
„Views”. Jako początkująca artystka znalazłam się w towarzystwie
takich gwiazd jak Pat Steir, Ghada Amer, Sandi Slone, Claire Liberman, czy Betty Tompkins!
Dwa lata temu Gigi zaprosiła Joannę do udziału w wystawie
zbiorowej w Zurichu. W jej kolekcji znajdują się dwie prace Borkowskiej (wiszą między obrazami Joana Miró). Dzięki Gigi Joanna poznała kilka znaczących osób ze świata sztuki Europy i USA.
W Polsce nie jest to tak łatwe.
Do 20 marca br. jej prace prezentuje Muzeum w Koszalinie, potem będzie można je oglądać w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W październiku będzie uczestniczyć w wielkiej wystawie,
otwierającej Centrum Sztuki w Prato pod Florencją. Pod koniec
roku planuje przeprowadzkę do Nowego Jorku.
W Koszalinie wciąż mieszkają rodzice i brat Joanny. - Bardzo zależało mi, żeby robić wystawę w rodzinnym mieście. Tu jest mój
dom rodzinny, przyjaciele z dzieciństwa – tłumaczy. Przygotowania
do wystawy „Częstotliwości” w koszalińskim muzeum trwały kilka
miesięcy.
Na wernisażu byli koledzy z podstawówki i z LO im. Dubois. Przyszła dawna wychowawczyni Ewa Rembeza i romanista dr Jan Ku-

Wiosną 2008 wyjechała do Nowego Jorku. Dostała propozycję
współpracy z dobrą galerią, ale pod warunkiem, że przeprowadzi
się do USA. Nadchodził kryzys finansowy, więc postanowiła przeczekać ten czas w Krakowie. W 2009 roku dostała zaproszenie na
Biennale we Florencji. Zbierając fundusze zapukała do drzwi ówczesnego marszałka województwa zachodniopomorskiego, Władysława Husejki. Nie odmówił. Wkrótce miała też wystawę w Muzeum

riata, który przygotowywał Joannę do konkursów poezji francuskiej
i festiwalu piosenki francuskiej. Artystka mówiła o oddziaływaniu
kolorów na odbiorcę i o częstotliwościach fal elektromagnetycznych i zgłębianiu zagadnień konstrukcji wszechświata.
Tak wróciła do Koszalina, bo przecież wciąż jest na początku
drogi.

w kolejności chronologicznej, aż do ostatnich, powstałych przed
śmiercią artysty w 1992 roku. Najpóźniejsze prace, choć malowane inną techniką, przypominały obrazy Joanny. Ta sama estetyka,
podobne operowanie kolorem, nakładanie wielu warstw farby.
- „O plagiat cię oskarżą” - jęknęła mama. A ja poczułam radość,
że ktoś myśli tak jak ja, że mam gdzieś, po drugiej stronie bratnią
duszę – przyznaje.
Katarzy – ruch heretycki (XI-XIII w.), który najwięcej zwolenników
zyskał na południu Francji. Podważali system wasalny oraz płacenie dziesięciny. Odrzucali hierarchię Kościoła, a szczególnie
osobę papieża jako przedstawiciela Boga na ziemi. Krytykowali
duchowieństwo za zepsucie moralne, rozpustę, chciwość i oddalenie się od prostego człowieka, spragnionego kontaktu ze
słowem bożym. Odrzucali Stary Testament i obraz srogiego
Boga, który karze za zło, a za dobro wynagradza. Nie uznawali cielesności Jezusa, a tym samym jego cierpienia i śmierci na
krzyżu dla odkupienia win ludzkości. Podważali celowość i racjonalność większości rytuałów i sakramentów katolickich w tym
małżeństwo oraz chrzest małych dzieci. Ich jedynym rytuałem
było consolamentum, czyli nakładanie rąk na głowę, jak to czynił Jezus, które w zależności od sytuacji spełniało różne funkcje
od błogosławieństwa po inicjację, aż po namaszczenie chorych.
Katarzy zginęli w masakrach i na stosach podczas wypraw krzyżowych oraz na skutek działania Świętej Inkwizycji. Oficjalnie herezja zanikła na początku XIV w.
NIE, NIE ZWARIOWAŁAM!
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JEROZOLIMA
ŚWIATY
RÓWNOLEGŁE
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Trudno poruszać się po nieznanym terenie. Zwłaszcza jeśli to teren świata izraelsko-palestyńskiego, którego istoty i aspektów nie da się pojąć bez dłuższej podróży do tego
miejsca i rozległej wiedzy. Muzułmanie obok Żydów, propalestyńscy Żydzi, palestyńscy
agresorzy, chrześcijanie, Ormianie, turyści, pielgrzymi, samozwańczy prorocy. W Jerozolimie dla każdego znajdzie się miejsce, nie każdy wyjdzie jednak bez szwanku.

Z

ejdźmy więc na uliczki tego starożytnego
miasta i obserwujmy, jak bije jego puls, pobudzany przez tak wiele sprzecznych lub
dopełniających się energii.
ŚWIAT PIERWSZY

Takiego widoku się spodziewaliśmy, chociaż nie aż w takim natężeniu. Kapelusze, chałaty, jarmułki, pejsy. Co krok Żyd z lisim, odświętnym sztrajmłem na głowie, w witrynach sklepów wiszą tality
na sprzedaż - charakterystyczne białe chusty z niebieskimi pasami
wzdłuż boków. Mijani mężczyźni spuszczają wzrok, chłopcy przebiegają szybko z odwróconą w drugą stronę głową. Byle nie spojrzeć na kobietę.
Mea Szarim, czyli dzielnica dzięki której przenieśliśmy się w czasie. Taka, o jakiej zobaczeniu zawsze marzyłam. Wyobrażam sobie,
że tak właśnie wyglądał Lublin przed II wojną światową. Położona
nieco z dala od centrum, przyciąga bardziej niż Grób Pański. Obserwujemy jej życie z daleka, starając się nie narzucać.

Przy wejściach do tej najbardziej ortodoksyjnej dzielnicy Jerozolimy wiszą dwujęzyczne plakaty. Ostrzegają, by nie chodzić w nieskromnym ubiorze, nie robić zdjęć, by uszanować miejscową kulturę i religię. Ma się wrażenie wrogości bijącej z tych ogłoszeń, ale po
przekroczeniu umownej granicy wszystko jest spokojne, na balkonach suszą się rzędy jednakowych, białych koszul, dzieciaki wybiegają ze szkoły. Mali rudzielcy są bardziej fotogeniczni niż wszystkie
zabytki Jerozolimy.
Mea Szarim oficjalnie istnieje od 1874 roku, pod koniec XIX wieku przyjęła przybyszów z Węgier i Polski, była też pierwszą dzielnicą
miasta, gdzie zostały wprowadzone lampy uliczne. Na każdym kroku słychać rozmowy w jidysz. Hebrajski, uznawany za święty język,
używany jest jedynie do modlitwy.
To jednocześnie jedna z najbiedniejszych dzielnic miasta. Ortodoksi często nie pracują, zajmują się studiowaniem Talmudu, nie
muszą odbywać obowiązkowej służby wojskowej. Można ich uznać
za symbol Izraela, jednak oni najpierw musieliby uznać samo istnieje tego kraju. Jako ortodoksyjni Żydzi nie wierzą w istnienie państwa stworzonego na mocy traktatów międzyludzkich, ponieważ
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dopiero Mesjasz powoła do życia państwo dla narodu żydowskiego. Z takim samym radykalizmem traktują wszystkie założenia judaizmu. Kiedy w piątkowy wieczór, po zachodzie słońca nadchodzi
szabat, Mea Szarim zamiera. Traktują zakaz pracy tak dosłownie, że
podobno czasem w szabat, jeśli ulicą zobaczą przejeżdżający samochód, mogą obrzucić go kamieniami za złamanie świętego nakazu odpoczynku.
ŚWIAT DRUGI
Kolejny obwarowany obszar, emanujący tajemnicą. Nie ma plakatów, są za to posterunki i check-pointy. Betlejem. Domniemane miejsce narodzin Chrystusa, gdzie pielgrzymują tłumnie chrześcijanie.
Położone na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie Żydzi nie mają wstępu. Podobno Betlejem to patologia, bieda i brak bezpieczeństwa.
W praktyce Betlejem to tanie dobre jedzenie, piękne widoki i przyjaźni Palestyńczycy, często mówiący bardzo dobrze po angielsku.
Cały ten świat znajduje się niecałą godzinę drogi od Jerozolimy,
za murem budowanym z inicjatywy rządu izraelskiego. Mimo że
dyrektywa jego stworzenia została wydana przez Izraelczyków, to
często mur staje na ziemi na Zachodnim Brzegu. Jedynie specjalne
furtki pozwalają Palestyńczykom na przejście na drugą stronę - do
pracy, do szkoły, na swoje pole uprawne, które zniknęło po drugiej
stronie betonu.
Mur ma osiem metrów wysokości. Jest świadkiem ciągłych starć,
stoi ponad koktajlami Mołotowa, patrzy na demonstracje, na wylewającą się frustrację palestyńską. Jest płótnem dla artystów zaangażowanych społecznie. Podobno ochrania Żydów przed agresją
palestyńską. Otacza tereny palestyńskie, na których powstają osiedla żydowskie - pilnie strzeżone enklawy mające na celu powolne
wykupienie terenów Zachodniego Brzegu.
Palestyńczycy przy wyjeździe ze swoich terenów na check-poin-

Jerozolima - miasto tuż za murami starego miasta
tach są poddawani dokładnej rewizji osobistej. Tylko turyści mogą
przejechać bez zastrzeżeń. W samym starym centrum Jerozolimy,
na wschód od Dzielnicy Chrześcijańskiej i na południe od Żydowskiej, też znajduje się dzielnica muzułmańska. Mieszka w niej około
22 tysięcy muzułmanów. W ramach jednak swojej polityki osiedleńczej, rząd Izraela od 2007 roku wprowadził w życie plan wybudowania w tej dzielnicy osiedla żydowskiego. W jego skład wejdzie 20
mieszkań i synagoga. Nieświadomi często turyści nie widzą tego
konfliktu, który dzieje się w urzędach, sądach i biurach urbanistów.
Podążają środkiem dzielnicy muzułmańskiej z różańcem w dłoniach
- to tędy bowiem przebiega Via Dolorosa - naświętsza z dróg, trasa,
którą przeszedł Chrystus, dźwigając swój krzyż.
ŚWIAT PONAD WSZYSTKIM
Będąc w Jerozolimie, zrozumiałam ten prosty paradygmat - nie
ma takiego drugiego miejsca na Ziemi, a urodzenie się tutaj i życie
musi być fascynujące, a zarazem niepokojące. Chcąc zrozumieć lepiej to miasto wielkości Krakowa, czytam o jego historii. Ciągłe woj-

ny, zniszczenia i zmiany panujących (wszystkich wyznań po kolei)
zbudowały tak duże bogactwo kulturowe, jak duże są napięcia pomiędzy poszczególnymi grupami. Poszczególne kościoły, meczety,
synagogi co chwila zmieniały swoje przeznaczenie i gościły coraz to
innych wyznawców, w zależności od preferencji rządzących. Ściana
Płaczu graniczy bezpośrednio z meczetem Al-Aksa i z Kopułą na
Skale - najbardziej rozpoznawalnym symbolem Izraela, państwa
żydowskiego czyli złotą kopułą ochraniającą muzułmańskie sanktuarium. Wymienione budynki znajdują się w osobnej dzielnicy - to
Wzgórze Świątynne, główne miejsce wywołujące spory żydowsko-palestyńskie. To właśnie tutaj według wierzeń Bóg zebrał ziemię,
z której następnie stworzył Adama i zgodnie z tradycją to tutaj Abraham ofiarował swojego syna Izaaka. Według muzułmanów, to stąd
Mahomet dostąpił wniebowstąpienia. W kierunku świątyni też początkowo kierowali się muzułmanie, odmawiając modlitwę, zanim
kierunek ten został zmieniony na Mekkę. Przy wejściu do obu tych
miejsc dokonywana jest rewizja osobista. W środę jesteśmy pod
Ścianą Płaczu, jedynej zachowanej do dzisiaj pozostałości po Świątyni Jerozolimskiej. W czwartek dowiadujemy się, że dzień wcześniej znaleziono tam bombę w pozostawionym na placu plecaku.
Idziemy do meczetu. Chyba nigdzie indziej na świecie niepokój
i wielokulturowość nie przenikają się ze sobą aż tak dogłębnie.
ŚWIAT TRZECI
Natrafiamy na pomarańczowo-niebiesko-czerwone flagi, czasem
ich miniaturki znajdujące się nad wejściem do jednego ze sklepów. To znak, że prowadzi go Ormianin. Albo że właśnie wkroczyliśmy do Dzielnicy Ormiańskiej. Podobnie jak w innych miastach
na Bliskim Wschodzie, przekraczając progi tej dzielnicy, trafiamy
na spokój i tajemnicę. Mimo że Ormianie to chrześcijanie, administracyjnie mają swoją oddzielną dzielnicę, mimo sprzeciwu ich

Widok na Jerozolimę z Góry Oliwnej
samych oraz patriarchów ormiańskich przeciwko takiemu podziałowi. Muszą jednak stanowić strefę bezpieczeństwa, bufor dla Żydów, którzy chcąc przejść do Ściany Płaczu, muszą przejść obecnie
właśnie przez dzielnicę ormiańską. Nie wiadomo, co by się stało,
gdyby Dzielnica Ormiańska połączyła się z Chrześcijańską i wtedy
osiedlaliby się w niej chrześcijańscy Palestyńczycy. Obecnie w Jerozolimie mieszka niecałe 2500 Ormian. Naród ten jest obecny
w Jerozolimie od IV wieku n.e., kiedy to Armenia przyjęła chrześcijaństwo i pierwsi mnisi ormiańscy osiedlili się w Jerozolimie. Mimo
to ta mniejszość boryka się z problemami podobnymi do nagłaśnianych problemów Palestyńczyków. Ze względu na coraz wyższe
czynsze i co za tym idzie - coraz gorszą sytuację Ormian - ich domy
są wykupowane przez Żydów, którzy powoli stają się nowymi mieszkańcami Dzielnicy Ormiańskiej. Dokumenty sprzed 15 lat mówią, że
na 581 budynków w dzielnicy ormiańskiej, 71 zostało wykupionych
przez Żydów. Obecnie ilość Ormian mieszkających w Jerozolimie
powoli się zmniejsza. Czynnikiem, który łączy historie obu tych społeczeństw, są narodowe katastrofy. Tak jak Żydzi zostali doświadczeni Holokaustem, tak Ormian dosięgło ottomańskie ludobójstwo
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w 1915 roku (Turcy wymordowali w krótkim czasie półtora miliona
osób). Izrael wspiera uznanie zbrodni sprzed stu lat za ludobójstwo,
za co Turcja grozi zerwaniem całkowitych kontaktów z państwem
żydowskim. W oderwaniu od wszelkich dysput politycznych, Ormianie dalej sprzedają swoją ceramikę w sercu Jerozolimy.
ŚWIAT CZWARTY
Jerozolima przyciąga chrześcijan z całego świata. Magnesem
jest Grób Pański, wokół którego koncentruje się życie religijne
przybywających do Świętego Miasta. Zakony, pielgrzymi masowi,
pielgrzymi kontemplujący, przeżywający, na piechotę, rowerem,
autostopem - byle dotrzeć do bram Świętego Miasta. Magiczne
Jeruzalem, chrześcijańska Mekka.
Bazylika Grobu Świętego znajduje się w centrum tego religijnego świata. To właśnie w miejscu sanktuarium Chrystus miał zostać
pochowany. Ze względu na swoją wyjątkową rangę, bazylika utrzymuje status quo i żaden zakon, żadne wyznanie, żadna wspólnota
chrześcijańska nie jest specjalnie uprzywilejowana do opieki nad
tym świętym miejscem.
Już w połowie XIX wieku postanowiono wprowadzić równouprawnienie pomiędzy poszczególnymi wspólnotami tak, by żadna z nich nie rościła sobie specjalnego prawa do zajmowania się
bazyliką. Funkcje, pomieszczenia oraz czas na liturgię dzielone są
pomiędzy Prawosławny Patriarchat Jerozolimy, Kościół Łaciński,
Apostolski Kościół Ormiański, Syryjski Kościół Ortodoksyjny i Etiopski Kościół Ortodoksyjny. Swoimi pomieszczeniami zarządzają tak-

Jedna z uliczek Jerozolimy

Klisza - Kopuła na skale
że Koptowie. Wszystko wedle jasne ustalonego porządku. W ciągu
dnia Bazylikę odwiedzają wierzący i modlą się nad kamieniem namaszczenia, we wnętrzu grobowca, zwiedzają domniemane więzienie, w którym przebywał Chrystus. To punkty obowiązkowe, zaraz
po odwiedzeniu Betlejem. Via Dolorosa już za nami, pięć ostatnich
stacji znajduje się w Bazylice.
ŚWIAT PIĄTY
Pośród wszystkich menadrów historii i kultur, płynie jeszcze świat
piąty. To świat kawiarni, koncertów na świeżym powietrzu, ulicznych
grajków, pracowni artystycznych pochowanych w ciasnych zaułkach.
To świat, który chce być niezależny i przede wszystkim bezpieczny.
W październiku 2015 po świętym mieście rozlała się fala strachu.
Mimo że tutaj każdy dzień jest niespokojny, od zeszłorocznej jesieni zanotowano coraz większą ilość ataków nożowników na Żydów
a także na przypadkowych przechodniów, także turystów. Takie
incydenty kończą się zazwyczaj natychmiastowym zastrzeleniem
napastnika - nad bezpieczeństwem Jerozolimy czuwają żołnierze,
obecni na prawie każdym rogu ulicy, na co drugim przystanku, przy
każdym wejściu na dworzec. Sprawa jednak nie jest jednoznaczna,
a cały konflikt izraelsko-palestyński nie jest czarno-biały. Po kilku
dniach pobytu w Jerozolimie nadal trudno przyzwyczaić się do nagłych policyjnych syren czy wyczuwalnego na ulicy popłochu jeśli
coś się stanie w okolicy. Czujesz się tutaj bezpiecznie? - pytam Davida, u którego mieszkamy. - Przyzwyczaiłem się. Nie zmieniam moich
przyzwyczajeń, codziennego życia. Nie dam się zastraszyć.

Uliczka na starym mieście

SALON
SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH

MYJNIA
DELUXE

WULKANIZACJA I GEOMETRIA KÓŁ 3D
SERWIS KLIMATYZACJI
MYCIE I KONSERWACJA LAKIERU
PRANIE TAPICERKI
PRZECHOWALNIA OPON
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

MECHANIKA
I DIAGNOSTYKA

SERWIS
I OBSŁUGA

AUTO GALERIA
Koszalin, ul.Gnieźnieńska 32
www.auto-galeria.com.pl
serwis@auto-galeria.com.pl
Salon: 608 888 188
Serwis: 694 400 600 lub 94 347 80 70
Myjnia: 694 400 500
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SERWISOWI
LIDERZY OBSŁUGI
AUTOR: ADAM RÓŻAŃSKI / FOTO: WOJCIECH GRELA

Grupa Mojsiuk co roku silnie zaznacza swoją obecność w rozmaitych rankingach
importerów samochodów. Oto kolejny dowód: w 2015 roku w polskiej sieci serwisowej
Hondy najwyższe noty od klientów otrzymał serwis koszalińskiego dealera marki – firmy
Auto Mojsiuk KM.

O

d dawna już standardem jest monitorowanie przez importerów poziomu zadowolenia klientów kupujących i serwisujących samochody u poszczególnych
dealerów. Odbywa się to na zasadzie
anonimowych kwestionariuszy albo
rozmów telefonicznych z ankieterem.
Jeśli chodzi o ocenę pracy serwisu, pod uwagę brane są m.in.
czas naprawy, zadowolenie z obsługi podczas wizyty w serwisie,
terminowość wykonania usługi. Tak zebrane dane są poddawane
analizie i na koniec roku pozwalają na wyłonienie tych, z których
klienci są najbardziej zadowoleni.
Na takiej właśnie podstawie tytuł Serwisu Roku w krajowej sieci
serwisów Honda za 2015 rok w kategorii „satysfakcja klienta” przypadł koszalińskiemu dealerowi tej marki – firmie Auto Mojsiuk KM
z siedzibą w podkoszalińskich Starych Bielicach. Wyróżnienie zostało wręczone podczas corocznego spotkania dealerów tej japońskiej marki, które w tym roku odbyło się 24 lutego w Pabianicach.
Zespół serwisowy firmy tworzą: Piotr Potyrało (szef), Marek Niedziałek, Krzysztof Rydzkowski, Piotr Bartoszewicz, Ziemowit Kalkowski i Damian Rybak. Postanowiliśmy zapytać kilku klientów, za co
szczególnie ich cenią.

Pan Dariusz Ataman, koszaliński przedsiębiorca, zwraca uwagę
na jakość obsługi: - Od pierwszego kontaktu powstaje sympatyczna więź. Informacje, jakie otrzymuje klient, są rzeczowe, konkretne.
Lubię wiedzieć, na czym stoję. Czuję się wtedy traktowany serio.
Właśnie w tym momencie sobie uświadomiłem, że hondami jeżdżę
od 10 lat i tym co mnie związało z marką, jest właśnie serwis.
W podobnym tonie wypowiada się pan Dariusz Kawęcki z Białogardu, właściciel firmy KOMPEL: - Moje doświadczenia z serwisem
Hondy firmy Mojsiuk trwają już parę ładnych lat i mógłbym je podsumować jednym słowem: super. Zanim kupiłem pierwszą hondę, miałem kilka innych aut. W jednym przypadku, mniejsza o markę, przeżywałem prawdziwy koszmar. Leasingowany samochód się psuł,
serwis dealerski nie był w stanie sobie z tymi awariami poradzić.
W końcu zostawiłem to auto, stało po prostu nieużywane, a ja jeździłem innym. Kiedy tylko mogłem je wykupić z leasingu, zrobiłem
to i pozbyłem się go z ulgą. Od tamtego czasu korzystam wyłącznie
z hond. Właśnie dlatego, że serwis jest perfekcyjny, stałem się wiernym klientem marki. Nawet moje motocykle to wyłącznie hondy!
Renata Zielińska z Kołobrzegu mówi o swoich doświadczeniach:
- Obecnie używamy w rodzinie dwóch hond, modeli CR-V i accord.
To nasze kolejne auta tej marki. To co mnie osobiście do niej przekonuje, to niezawodność aut i właśnie perfekcyjny serwis. Ja dużo
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jeżdżę, zdarzają się sytuacje, że potrzebuję jakiejś rady. Kiedykolwiek zadzwonię, nawet jeśli jest już po godzinach pracy, pan Piotr
Potyrało nie odmówi pomocy. Bardzo to sobie cenię. Kiedy przyjeżdżam na przegląd okresowy,
zawsze czeka auto zastępcze.
Zdarzyło się kiedyś, że z powodu nagłych obowiązków nie
mogłam sama przyjechać po
odbiór serwisowanego samochodu. Panowie przyprowadzili
mi go i zabrali samochód zastępczy. Przy takim podejściu
do klienta trudno się dziwić, że
ci odpłacają się przy ocenie samymi superlatywami.
Pan Robert Miętkiewicz z Koszalina, właściciel Pracowni
Dentystycznej Art-Dent, jeździ
hondami od ośmiu lat: - To
co ogromne cenię, to świetna organizacja serwisu. Jeśli
się umawiam na jakąś porę, mogę być pewny, że wszystko będzie
zgodnie z ustaleniami. Poza tym zawsze jestem dokładnie poinformowany, co zostało przy samochodzie zrobione, na co zwrócić
uwagę w przyszłości. No i ta ogromna życzliwość! W przypadku

przeglądów serwisowych, zawsze czeka auto zastępcze, a moje odbieram czyste, posprzątane. To daje w sumie komfort, jakie wcześniej nigdzie nie doświadczyłem, chociaż korzystałem z różnych aut.
Pół żartem pół serio daleko
idącą deklarację składa prof.
Jan Walkowicz z Politechniki
Koszalińskiej: - Dopóki będę
mieszkał w Koszalinie, a nie
zanosi się na jakąś zmianę,
będę jeździł hondami. Serwis
podsumuję krótko: bez zarzutu. Z czystym sumieniem mogę
go polecić każdemu. Przyjazny
klimat, uprzejmość, życzliwość,
uczciwość, staranność. Można
mnożyć plusy, a i tak lista się
nie wyczerpie.
Grupa Mojsiuk funkcjonuje
już na rynku motoryzacyjnym
od ponad 35 lat. Znana jest
w regionie z dbałości o poziom
obsługi klienta i z inwestowania w szkolenia pracowników, zarówno
biur obsługi klienta, jak i mechaników. Profesjonalizm pracy obu
tych stref, daje wyniki właśnie w postaci wysokich not wystawianych
przez klientów serwisu.

Grupa Mojsiuk - Firma Roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez
Środkowopomorską Radę Naczelnej
Organizacji Technicznej w związku z 45.
edycją Koszalińskich Dni Techniki
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KOSZALIŃSKA TOYOTA
WYROSŁA NA NOWO
AUTOR: ADAM RÓŻAŃSKI / FOTO: WOJCIECH GRELA

Firma Toyota Jankowscy przeprowadziła się niedawno do nowego obiektu. Jego oficjalnemu otwarciu towarzyszyła prezentacja dostępnego już od kwietnia br. modelu NOWA
TOYOTA RAV4 HYBRYDA. Obecna siedziba, wybudowana w ciągu ośmiu miesięcy przez
firmę Bud-Projekt, tak poprzednia ma powierzchnię 1600 m2.

O

kreślenie „przeprowadziła się” jest właściwie nieprecyzyjne, bo firma użytkuje
i nowy, i stary obiekt. W poprzednim
nadal działają blacharnia i lakiernia,
powstał salon samochodów używanych
z gwarancją „Pewne auto” i serwis pogwarancyjny wszystkich marek, prowadzony we współpracy z firma Inter Cars,
największym w Europie sprzedawcą części zamiennych. Działa on
pod nazwą Q-Service Jankowscy.
Salon Toyoty w Koszalinie istnieje od 1992 roku. Ale jego korzenie sięgają roku 1987. Wtedy to pan Wojciech Jankowski kupił
dla siebie (jeszcze w Peweksie) Toyotę Camry. Był nią zachwycony z uwagi na bezawaryjność i jakość. I jak wspominają córki pana
Wojciecha, tak zaczęła się miłość rodziny do tej japońskiej marki.

W 1991 roku powstała Toyota Motor Poland, a pan Wojciech
został jednym z pierwszych dealerów koncernu. W 1992 roku
wybudował pierwszy w Koszalinie nowoczesny salon samochodowy.
Firma zachowała rodzinny charakter. Prowadzą ją obecnie Magdalena Jankowska-Znaczko i jej mąż Adam Znaczko.
Mama, pani Ewa Jankowska, z uwagi na wykształcenie prawnicze zajmuje się sprawami prawno-organizacyjnymi i wspiera w prowadzeniu biznesu państwa Magdalenę i Adama.
Druga z córek, pani Małgorzata Jankowska i jej mąż Dawid, prowadzą swoją odrębną działalność w innych miastach Polski i Europy.
Warto zaznaczyć, że koszaliński salon Toyoty w ubiegłym roku zajął
I miejsce na rynku lokalnym w sprzedaży samochodów. Jak zapewniają jego właściciele, i w tym roku nie zamierzają oddać nikomu
miana "TOP 1".
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RODZINNIE,
NOWOCZEŚNIE,
ELEGANCKO
PROJEKT WNĘTRZA: LUCYNA KOŁODZIEJSKA FABRYKA WNĘTRZ & PROJEKTÓW / FOTO: FOTO&MOHITO.

Co jest kluczem do aranżacji dobrego, wygodnego, funkcjonalnego i przede wszystkim
przyjemnego w odbiorze wnętrza? Zaufanie między inwestorem i architektem, którego
podstawą jest dobre rozpoznanie potrzeb jednej strony i możliwości ich spełnienia przez
drugą stronę. W przypadku domu w Tczewie wszystko zgrało się idealnie.

P

roces projektowy poprzedziły długie rozmowy z inwestorami. O ich pomysłach
na wykończenie wnętrz, na zagospodarowanie przestrzeni, o funkcjach jakie mają
spełniać poszczególne pomieszczenia
i komu mają głównie służyć. Na podstawie
tych informacji architekt Lucyna Kołodziejska zaproponowała stworzenie wnętrza nowoczesnego, dopasowanego do osobowości, temperamentu właścicieli.
- Wnętrze miało być z jednej strony nowoczesne, trochę w stylu
skandynawskim, ale jednocześnie przytulne i eleganckie. Domow-

nicy lubią przebywać w swoich czterech kątach, spędzać czas razem, rodzinnie. Ustaliliśmy, że przy dwójce wspaniałych chłopców
wnętrze musi być tez dla nich bezpieczne i komfortowe - mówi Lucyna Kołodziejska.
Dobrym pomysłem okazało się także zaznaczenie harmonii
i spójności wnętrza z bryłą domu i wspaniałymi widokami na las.
We wnętrzach dużo jest zatem wyciszającej zieleni, spokojnej szarości nawiązującej do kolorystyki domu z zewnątrz. Do lasu i przyrody
za oknem nawiązuje drewno użyte do wykończenia wnętrz, m.in.
dębowa podłoga z naszych polskich lasów, dębowe okładziny na
ścianach, czy też elementy mebli w łazience.
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OSIEDLE
VILPARK

DZIAŁKI BUDOWLANE JUŻ OD 244 ZŁ MIESIĘCZNIE
AUTOR: ADAM RÓŻAŃŚKI / ILUSTRACJE: ARCHIWUM EKOWODROL

Są jeszcze do kupienia działki budowlane w podkołobrzeskim kompleksie, który zamieni
się w niedługim czasie w osiedle domków jednorodzinnych VILPARK. W pakiecie
pozwolenie na budowę i możliwość skorzystania z gotowego projektu domu. Ceny niższe
niż przeciętnie w Kołobrzegu.

V

ILPARK powstanie w Charzynie, zaledwie
kilka kilometrów od Kołobrzegu. Na zdjęciu wykonanym z powietrza widać z tego
miejsca zarówno kołobrzeską katedrę,
jak i Bałtyk. Kompleks, opierający się
o ścianę zwartego lasu, ma powierzchnię 24 ha podzielonych na 273 działki
(w większości 700-900 m. kw.). Zagospodarowanie całości zaplanowano w trzech etapach. W pierwszym na sprzedaż jest 88 parcel.
Na osiedlu trwa budowa dwóch domów parterowych. Pierwszy
z nich będzie domem pokazowym, dzięki któremu potencjalny
klient będzie mógł przekonać się na żywo o jego funkcjonalności oraz nietuzinkowej architekturze. Drugi przeznaczony jest do
sprzedaży. Budowa domów w stanie deweloperskim zamkniętym
powinna zakończyć się późną wiosną br. Lech Wojciechowski,
szef EkoWodrolu, przekonuje: - Wizualizacje są ważne, szczególnie w pierwszej fazie inwestycji, bo pokazują, jak VILPARK będzie
wyglądał w przyszłości. My jednak chcemy być postrzegani jako
rzetelny i wiarygodny inwestor, stąd rozpoczęcie inwestycji od

budowy drogi dojazdowej oraz budowy domu pokazowego. Nie
sprzedajemy obietnic, wysyłamy jasny komunikat: przyjedź, obejrzyj dom pokazowy i przekonaj się, że VILPARK to wymarzone miejsce do zamieszkania.
Firma proponuje klientom skorzystanie ze specjalnie przygotowanego projektu „parterówki” o łącznej powierzchni (z garażem)
135 m. kw. Oferowany dom parterowy został zaprojektowany tak,
aby dostosować się formą architektoniczną do najnowszych trendów panujących na rynku nieruchomości, jednocześnie zachowując funkcjonalność i wygodę w użytkowaniu.
W domu zaprojektowano duży salon z kominkiem oraz aneksem
kuchennym, trzy pokoje, dwie łazienki oraz garaż z kotłownią i pomieszczeniem gospodarczym. Z salonu oraz sypialni są wyjścia na
taras. Użyte do budowy domu materiały, o bardzo dobrych parametrach technicznych, są produktami renomowanych firm. Mając
na uwadze koszty utrzymania domu, projektant zastosował stolarkę okienną trójszybową osadzoną na termoparapetach, redukując
znacznie mostki termiczne. Ponadto dom swoją konstrukcją przygotowany jest na szybką i tanią rozbudowę o poddasze użytkowe.
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Zaprojektowano strop żelbetowy oraz wieńce na ścianach attyk,
które posłużą jako ściany kolankowe pod konstrukcję dachu.
Można oczywiście zrealizować własny projekt. Wtedy firma obiecuje pomoc w dostosowaniu dokumentacji do lokalnych warunków.
Jak mówi Lech Wojciechowski, prezes zarządu EkoWodrolu,
spółka na wzór rozwiązań niemieckich oferuje działki w pełni uzbrojone i z podstawową infrastrukturą w otoczeniu: - Nie chcemy sytuacji, że ludzie wprowadzają się do domów, a nie będą mogli do
nich normalnie dojechać. Wyszliśmy z założenia, że wszystko musi
być przygotowane od razu, łącznie z wygodnym dojazdem. Oferujemy działki uzbrojone przygotowane do budowy, ale sami nie
proponujemy wykonawstwa. Możemy jednak zarekomendować
solidnych wykonawców, do
których mamy zaufanie.
Kim są osoby, do których
EkoWodrol kieruje ofertę
działek VILPARK? Prezes
Wojciechowski
wyjaśnia:
- Liczymy, że zainteresują się
nimi szczególnie ci, którzy
mieszkając obecnie w blokach z wielkiej płyty, są nimi
zmęczeni. Rynkowe ceny
działek pod domy jednorodzinne w Kołobrzegu zaczynają się od 200 tysięcy
złotych, a więc kosztują dużo
więcej niż u nas. Koszt postawienia budynku w stanie
deweloperskim zamkniętym
powinien być zbliżony do
kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania w Kołobrzegu
albo Koszalinie. To dobra cena za komfort zamieszkania w domku
z ogródkiem.
W momencie kiedy powstanie ekspresowa trasa S6, zastępująca na tym odcinku jednocześnie dzisiejszą „szóstkę” i „jedenastkę”,
z osiedla VILPARK będzie bardzo blisko do węzła drogowego Kołobrzeg Zachód.
Zamieszkanie tak blisko morza, w zielonym, spokojnym otoczeniu będzie z pewnością atrakcyjne również dla tych mieszkańców
dużych miast, którzy szukają rozwiązań typu second home. To coraz popularniejsza forma inwestowania. Kupuje się nieruchomość
w atrakcyjnym turystycznie miejscu po to, by przez część roku saEkowodrol słynie jako niezawodny wykonawca wszelkich elementów infrastruktury budowlanej – zwłaszcza wodno-kanalizacyjnej
oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków. Działalność deweloperska jest dla niego formą dywersyfikacji aktywności biznesowej.

memu z niej korzystać jako z „drugiego domu”, a w pozostałym
czasie wynajmować. Przy dzisiejszym niskim oprocentowaniu i stosunkowo dużej dostępności kredytów hipotecznych na rynku, to
bezpieczne i opłacalne przedsięwzięcie.
PROMOCYJNA OFERTA KREDYTOWA
EkoWodrol we współpracy z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym
w Darłowie przygotował dla swoich klientów promocyjną ofertę
kredytu mieszkaniowego. Jest to jedna z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku z marżą już od 1%.
Korzystając z oferty Bałtyckiego Banku Spółdzielczego, można
stać się posiadaczem działki na osiedlu VILPARK, płacąc comiesięczną ratę w wysokości
224 złotych. Przedstawiona
cena dotyczy działki o powierzchni 500 m. kw., przy
wyborze działki o większej
powierzchni rata nieznacznie
wzrasta. Wszelkie informacje
na temat warunków promocji
znajdują się na stronie internetowej VILPARK lub w placówkach Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego.
- Jeden z naszych potencjalnych klientów, który pali
papierosy, śmieje się, że
musi rzucić ten niebezpieczny nałóg, a za zaoszczędzone
pieniądze kupi działkę na
naszym osiedlu. Poradziłem
mu, żeby się pospieszył, nie
tylko zyska na tym jego zdrowie, ale też nie przegapi takiej okazji, gdyż działki sprzedają się bardzo szybko - dodaje prezes zarządu EkoWodrolu.
Pierwsze miesiące sprzedaży potwierdzają wielkie zainteresowanie podkołobrzeskim kompleksem VILPARK. W zaledwie dwa
miesiące od pojawienia się oferty sprzedano już 20 z 88 działek dostępnych w pierwszym etapie. Jest to bardzo dobry wynik z uwagi
na fakt, iż został on osiągnięty w stosunkowo mało atrakcyjnym, jak
dla sprzedaży nieruchomości, okresie zimowym. Pierwsi inwestorzy
rozpoczęli już procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę domów zarówno z własnych projektów, jak i tych dostępnych
na stronie Vilpark.pl.

Biuro sprzedaży: ul. Szczecińska 44/8, Koszalin
tel.: +48 94 348 60 60, +48 695 200 474
info@vilpark.pl

Trudno o lepszy adres...
Nieruchomość wkomponowana w sąsiedztwo
murów miejskich, z dojazdem od ulicy Księżnej
Anastazji i frontem od ulicy Zawiszy Czarnego.
Bryła budynku stylistycznie nawiązuje do
okolicznej starej zabudowy.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Flens
ul. Gnieźnieńska 74 • tel.: 94 347 47 14 • pbo@flens.pl • www.flens.pl

• Łącznie 9 apartamentów
• Po 3 apartamenty na każdej kondygnacji
• Każdy apartament z balkonem lub tarasem
• Komórki lokatorskie przypisane do każdego lokalu
• Na najwyższej kondygnacji dostęp do strychu nieużytkowego
• Ponadstandardowa wysokość pomieszczeń
• Gwarantowane miejsca postojowe
w hali garażowej (poziom przyziemia)
• Winda

...a więc pomyśl i kup!
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WEAR
GEPETTO
W

100 procentach polski design, do tego
hand-made. Naturalnie, ekologicznie i modnie - tak
można opisać markę Gepetto. Okulary wykonane są
z drewna najwyższej jakości: bambusa, palisandru,
czerwonego palisandru oraz z zielonego drewna
sandałowego. Każda para jest unikatowa ze względu na niepowtarzalny rysunek słojów drewna i jego
zróżnicowany odcień. Każdy egzemplarz jest starannie wycinany, szlifowany, impregnowany, a następnie łączony w całość i montowany z soczewkami
korekcyjnymi lub przeciwsłonecznymi w różnych
wariacjach kolorystycznych.Zapraszamy na stronę
www.weargepetto.pl

MODA 51

52 MODA

MODA 53
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Święta
z jajem
W

ielkanoc to tradycja także w jedzeniu, ale nasz niezrównany
duet kulinarny Eintopf nie byłby sobą gdyby nie przełamał świątecznego menu w swoim smacznym stylu i zaproponował czegoś
bardziej alternatywnego. Biała kiełbasa z oliwkami na czerwonym
winie, jaja przyrządzone tak jak to robią od wieków Szkoci czy pasztet z odrobiną koniaku i porto, którego smak podkreślają pistacje.
Wielkanocne śniadanie może być oryginalne przy zachowaniu tradycji i oczywiście wyjątkowe pyszne. Smacznego!

Biała kiełbasa
z oliwkami i rozmarynem
w czerwonym winie
Składniki:
• 6-8 szt. cienkich, białych kiełbas (ok. 500 g)
• 1 szklanka posiekanych w plasterki czarnych oliwek
• 3 gałązki świeżego rozmarynu
• 400 ml czerwonego, wytrawnego wina
• 1 łyżka masła klarowanego

Masło rozgrzejcie w głębokiej patelni, wrzućcie kiełbasę, oliwki,
podsmażcie, aż się kiełbasa się zrumieni, kilka minut z każdej strony. Wrzućcie rozmaryn, zalejcie wszystko winem, duście na wolnym ogniu ok 20-30 minut, obracając kiełbaski od czasu do czasu.
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Pasztet
cielęco-wieprzowy
z pistacjami
(przepis Pani Małgorzaty Marchewki)

Składniki:
• 500 g cielęciny (z zadniej części)
• sól
• pieprz
• oliwa do smażenia
• 300 g wieprzowiny (np. łopatki)
• 2 szalotki
• 2 jajka
• 200 ml śmietanki 30%
• 1 kieliszek koniaku
• po 1 łyżce posiekanych ziół:
majeranku, tymianku i natki pietruszki
• 200 g wędzonej szynki
• 40 g pistacji
• 200 g słoniny, pokrojonej w cienkie plastry
• kilka gałązek ziół i kolorowy pieprz do dekoracji
• 300 ml porto
• 1 płaska łyżka żelatyny

Z cielęciny wykrójcie pasek długości formy, w której będziecie piec pasztet. Przyprawcie solą, pieprzem i obsmażcie na
oliwie. Odstawcie. Pozostałą cielęcinę i wieprzowinę zmielcie na drobnym sicie razem z szalotką. Do mięsa dodajcie jajka, śmietankę i koniak. Przyprawcie solą i pieprzem.
Wszystko razem dobrze wymieszajcie. Następnie dodajcie
zioła, szynkę pokrojoną w drobną kostkę oraz obrane, całe
pistacje. Raz jeszcze dobrze wymieszajcie. Formę wyłóżcie
folią spożywczą i poukładajcie w niej plastry słoniny, tak
aby wystawały poza formę, przykryjecie nimi mięso. Do formy włóżcie mięso do połowy wysokości. Na środku ułóżcie
pasek obsmażonej cielęciny i przykryjcie kolejną warstwą

mięsa. Warstwy muszą być ułożone ściśle żeby podczas
pieczenia nie tworzyły się pęcherzyki powietrza. Wierzch
przykryjcie słoniną, obsypcie kolorowym pieprzem i udekorujcie gałązkami tymianku. Pasztet pieczcie 1,5 godziny
w temperaturze 150 stopni w kąpieli wodnej. Gdy będzie
gotowy wyjmijcie i odstawcie do ostygnięcia. Przygotujcie
galaretkę z porto. W 1/3 części zimnego porto namoczcie
żelatynę. Gdy napęcznieje, podgrzejcie, aż się całkowicie
rozpuści. Dodajcie do reszty alkoholu i dobrze wymieszajcie. Ostudzony pasztet zalejcie galaretką i wstawcie na
przynajmniej 4 godziny do lodówki. Dzięki galaretce pasztet nie będzie wysychał.

www.eintopf.pl
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Jaja szkockie
Składniki (6 porcje):

• 6 jaj, ugotowanych na twardo,
• 500 g filetów z piersi kurczaka,
• 3 ząbki czosnku,
• 1/2 posiekanej, czerwonej papryki,
• 2 łyżki posiekanego, świeżego imbiru,
• 2 łyżki posiekanej kolendry,
• 2 łyżki przecieru pomidorowego,
• 1 łyżka słodkiej papryki w proszku,
• 1 łyżka musztardy Dijon,
• 1 łyżeczka płatków chili,
• 1 łyżeczka soli,
• 1 łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu,
• 1 łyżeczka sproszkowanych ziaren kopru włoskiego,
• oliwa do smarowania formy.

Piekarnik rozgrzejcie do 190 stopni. Formę do muffinów nasmarujcie oliwą. Wszystkie składniki poza jajkami i kurczakiem wrzućcie do miksera i miksujcie przez ok.
minutę. Dodajcie pokrojonego w średniej wielkości kostkę kurczaka i zmiksujcie
na gładką pastę. Podzielcie na 6 równych porcji. Na desce rozłóżcie folię spożywczą 30 cm x 30 cm. Na środku ułóżcie porcję mięsa i przy użyciu łyżki rozsmarujcie
na folii, tworząc okrąg o grubości ok. 1 cm. Na środku połóżcie jajko. Wsuńcie dłonie pod folię, podnieście do góry i uformujcie mięso wokół jajka. Zdejmijcie folię
i dokończcie formować gołymi rękami. Gotowe przełóżcie do formy. Powtórzcie
proces formowania z pozostałymi jajami. Wstawcie formę z jajkami do pieca na 25
minut. Po tym czasie wyjmijcie formę z pieca i delikatnie odlejcie płyn, który zebrał
się w formie. Wstawcie ponownie do pieca na ok. 7 - 10 minut, do uzyskania złoto
brązowego koloru. Po wyjęciu odstawcie na ok. 5 minut do przestygnięcia.

E

Fot. Panna Lu

EINTOPF

intopf 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.

www.eintopf.pl
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Przedwiośnie na talerzu
AUTOR: ANNA MAKOCHONIK

Marzec. Już nie zima, jeszcze nie wiosna. Trochę zimno, trochę ciepło. Pogoda wariuje,
a organizm za nią nie nadąża. Zamiast cieszyć się budzącym się do życia otoczeniem,
stajemy się ospali, bez energii. Zimowe – niedoceniane – warzywa są pełne witamin,
ale ciało i umysł potrzebuje ich więcej do przetrwania przesilenia wiosennego i walki
z przeziębieniem, któremu przyplątać się do nas teraz jest wyjątkowo łatwo. Jak jeść,
by naturalnie przebudzić się po zimowym śnie i nie przeleżeć przedwiośnia
pod kołdrą? Zdrowo!

Z

drowo, znaczy sezonowo. Ta zasada ma całoroczną aktualność. Kierując się nią, zawsze będziemy dostarczać organizmowi
tego, czego akurat potrzebuje. Poza tym to co sezonowe, wyrosło
przed chwilą, a nie przyjechało z daleka zakonserwowane chemią.
Marzec i kwiecień to miesiące trudne. Mamy do dyspozycji to, co
zostało po zimie – brukselka, buraki, dynie, seler, korzeń pietruszki,
ziemniaki, por, cykoria i kontrowersyjne nowalijki, o których później.
Plus gruszki i jabłka. Dietę przedwiosenną podratują cytrusy i mrożonki. W drugiej połowie kwietnia pojawi się botwinka, szparagi,
szczaw, rabarbar. Wskazówek co kupić, szukajmy na targu, u zaufanych ogrodników. Omijajmy stoiska „ze wszystkim” – asortyment
prawdopodobnie pochodzi z hurtowni.

DAJ SOBIE CYNKU
O tym, że gdy „czujemy się niewyraźnie”, należy sięgnąć po witaminę C, wie każdy, choć to mit. Prawdziwie skuteczny we wspieraniu
odporności, zwalczaniu przeziębienia – oraz innych schorzeń i stanów psychofizycznych – jest cynk. O jego niedobory łatwo. Wybór
pożywienia bogatego w ten pierwiastek jest niewielki. Najwięcej
znajdziemy go w małżach, ostrygach, wieprzowej wątrobie, produktach raczej rzadkich w polskiej kuchni. Mają go także kapusty,
warzywa strączkowe – głównie fasola i zielony groszek – ogórki, seler, a także pestki dyni, słonecznika, orzechy (pekany i ziemne), migdały, produkty zbożowe (z pełnego przemiału!) i mleczne. W czasie
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choroby lepiej cynk podać w suplemencie, a o jego podaż dbać
w codziennej diecie. Największy problem z cynkiem mogą mieć –
o paradoksie – wegetarianie i osoby odchudzające się, bo z organizmu usuwa go błonnik, w przypadku obu tych diet nieodzowny.
Z witaminą C sprawa jest dużo prostsza, choć wciąż trudno pozbyć się błędnego przekonania, że na przeziębienie najlepszy jest
sok z pomarańczy. Prawdą jest, że kwas askorbinowy wzmacnia odporność, ma działanie antynowotworowe, jest cenny w profilaktyce
chorób układu krążenia. Może zapobiegać przeziębieniu, ale go
nie leczy, nie skraca choroby i żadna tabletka ani cytryna nie sprawi,
że poczujemy się zdrowsi. Ta ostatnia może najwyżej dodać smaku
gorącej herbacie, która akurat jest w przeziębieniu dobrym wyborem, bo po pierwsze – rozgrzewa, podnosi temperaturę, a więc pomaga „wybijać” wirusy podobnie jak gorączka. Po drugie dostarcza
niezbędnych w czasie choroby płynów. Do herbaty warto dodać
sok z malin (działa napotnie), imbir lub kardamon. Jeśli jednak
chcemy najeść się witaminy C, to zamiast cytryny wybierzmy paprykę, kapustę kiszoną, brokuły, kalafiory, pomidory i natkę pietruszki.
Grejpfruta albo mandarynkę, jeśli wolimy owoce.
W chorobie wspomoże nas czosnek, pod warunkiem, że jej źródłem jest infekcja bakteryjna. Antybiotyki – a czosnek uważa się za
naturalny – nie leczą wirusówek! Podobnie zadziała miód. Na kaszel dobra jest poczciwa cebula, najlepiej w syropie. Zawiera m.in.
wspomniany cynk, ale też odkaża i łagodzi skutki infekcji. Ci, którzy
ją mają, powinni o recepturę poprosić babcię. Autorka – zaprawiona od dzieciństwa w bojach z kaszlem – obok podaje swój, sprawdzony wielokrotnie.
Najlepszym zaś lekarstwem na przeziębienie jest łóżko, kołdra,
sen, odpoczynek, przyjmowanie dużych ilości płynów w miejsce
dużej ilości leków i lekkostrawna dieta.
KONTROWERSYJNE NOWALIJKI
Po kwartale jedzenia bulw, korzeni, zup i kasz (zakładam, że czytelnicy odżywiają się zdrowo!), dań pożywnych, rozgrzewających
i sycących nic dziwnego, że marzymy o czymś lekkim i widok pękatej, rześkiej rzodkiewki cieknie nam ślinka. Oprócz rzodkiewki
wiosennym smakiem kusi szczypiorek, sałata, ogórek, kiełki, młode
marchewki i pomidor – cała nowalijkowa rodzina, która cieszy się
zarazem dobrą i złą sławą.
A prawda leży pośrodku. Hodowane naturalnie, bez nawozów,
w przydomowym ogródku nowalijki nie budzą zastrzeżeń. Znajdziemy takie na miejskim targowisku, u skromnych sprzedawców
z kilkoma pęczkami warzyw zerwanych kilka godzin wcześniej lub
w gospodarstwach ekologicznych. W przypadku nowalijek sklepowych może być rożnie. Nie dowiemy się, jak były hodowane i czym
nawożone.
Kupić? Tak. Nowalijki – niezależnie od okoliczności – mają dużo
witamin, bardzo cennych, zazwyczaj są smaczne (poza pomidorami, które śmiem twierdzić dobre są jedynie w lecie) i na pewno
podkreślą smak kanapek w miejsce keczupu, musztardy i majonezu. Niestety, mogą również „wzbogacić” nas w związki chemiczne,
bo w nabraniu wielkości i soczystego koloru pomagają nowalijkom
rozliczne nawozy, w tym azotowe, które mogą zmieniać się w azotyny, związki rakotwórcze. Nowalijki uprawia się w szklarniach – tylko
tam mają warunki do wzrostu w pierwszym kwartale roku. W naturalnym środowisku jest to niemożliwe. Hodowcy dodają do ziemi
środki przyspieszające wzrost warzyw, które nie tylko zostawiają
w nich szkodliwe składniki, ale i zabierają te cenne.
Na oko rozróżnienie zdrowych i „trujących” nowalijek jest niemożliwe. Nienaturalna wielkość, jaskrawy kolor, plamki, kropki, żółtawe liście i szybkie więdniecie – to znak, że mamy do czynienia
z podróbką albo... warzywem ekologicznym. Pewność będziemy
mieć w jednym przypadku: własnej hodowli. W przypadku szczypiorku, koperku, natki wystarczy parapet. Do kiełków – słoik, woreczek, a nawet durszlak. Warto je hodować, bo są witaminowymi
bombami, a dodawać kiełki można do wszystkiego. Ważne – nie
kupujmy ich w sklepach ani hurtowniach ogrodniczych.

Przepis na syrop z cebuli
Składniki:
• 3-4 białe cebule
• 6 łyżek cukru (opcjonalnie łyżka miodu)
• 2 ząbki czosnku
Cebulę kroimy w cienkie pióra lub większą kostkę. Wkładamy
do odpowiedniej wielkości słoika. Zasypujemy cukrem i zostawiamy na minimum 6 godzin, a najlepiej całą noc. Cebula puści sok,
do którego można dodać miodu albo przeciśniętego przez praskę
czosnku. Syrop można po odsączeniu przelać do innego słoiczka
lub małej butelki, ale warto pozostawić go w pierwotnej wersji, z cebulą, by nieustannie się nasączał.

Kiełki w słoiku
Wybrane nasiona – brokułu, lucerny, rzodkiewki, cebuli – namaczamy w letniej wodzie przez około 5-10 godzin. Płuczemy, zostawiamy na 5 dni (codziennie płuczemy). Po tym czasie wsypujemy
do średniego, wyparzonego słoika do około 1/4 jego wysokości.
Zalewamy letnią wodą. Kiedy nasiona nasiąkną wodą, otwór słoika
przykrywamy gazą (dwie warstwy) i obwiązujemy sznurkiem albo
zabezpieczamy gumką recepturką. Wodę wylewamy. Słoik odwracamy do góry dnem i ustawiamy na tacce, talerzyku, podstawce tak,
by między słoikiem a podłożem było minimum 2 cm przerwy. Dzięki temu ze słoika swobodnie będzie odpływał nadmiar wody. Kiełki
należy płukać przynajmniej raz dziennie. Hodujemy je w półcieniu,
w pełnym słońcu mogą spleśnieć.

Wiosenna przekąska
Składniki:
• pęczek rzodkiewki
• 3/4 świeżego ogórka
• 2 marchewki
• szczypiorek
• pół awokado
• paczka papieru ryżowego
• 2 łyżki octu ryżowego
• łyżka oleju np. słonecznikowego albo lnianego
• łyżeczka sosu sojowego
• centymetr imbiru
• pieprz, sól, suszone drobne papryczki chili
Warzywa kroimy: ogórek i marchewkę w słupki, rzodkiewkę w zależności od wielkości – w słupki lub plasterki. Awokado w kawałki.
Szczypiorek siekamy, zostawiamy kilka dłuższych liści. Z oleju, octu,
sosu sojowego, startego imbiru i przypraw przygotowujemy sos.
W miseczce mieszamy warzywa z sosem, odstawiamy. Papier ryżowy namaczamy (według instrukcji podanej na opakowaniu). Kiedy
będzie miękki, nakładamy po łyżce warzyw i szczelnie zawijamy
w paczuszki. Owijamy je szczypiorkiem, wiążąc tak, by paczuszka
się nie otwierała.
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SŁODKA „OSIEMNASTKA”
ŚWIATA LODÓW
AUTOR: WIOLETA JĘDRZEJCZYK-BETLIŃSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI

Smaki deserów lodowych typowe dla Ameryki Południowej, Północnej czy Australii mogli
poznać koszalinianie podczas osiemnastych urodzin Świata Lodów w Galerii EMKA.

W

śród całodziennych atrakcji,
jakie Świat Lodów zapewnił
koszalinianom 12 marca br.
w Galerii EMKA, był promocja
smakowych trendów tego sezonu. Magdalena Staśkiewicz,
która jest wraz z mężem Maciejem właścicielką firmy, mówi: – Nasz
jubileusz to pretekst do tego, by klienci popróbowali nowości, jakie
przygotowaliśmy dla nich na ten rok. Niektóre z pewnością zaskakują, bo są to kombinacje smakowe nietypowe, jak połączenie słodkiego ze słonym, słodkiego z ostrym czy kwaśnym.

Na co dzień Świat Lodów w swoich trzech punktach – w Sarbinowie, w Galerii Emka i w kawiarence przy ulicy Zwycięstwa – stale
oferuje do wyboru po kilkanaście smaków lodów, które zmieniają
się razem z porami roku, trendami oraz oczekiwaniami klientów.
W ofercie lodziarni znajdują się nie tylko lody standardowe, ale
również lody fitness, wegańskie i bezglutenowe.
Pani Magdalena podkreśla, że dla firmy najważniejsi są klienci,
dlatego firma stawia nie na ilość, ale na najwyższą jakość. Uzyskuje ją , wykorzystując do produkcji zimnych smakołyków najlepsze
surowce i stale szkoląc pracowników, którzy doskonalą się w fachu
pod okiem doświadczonych cukierników. Sami właściciele zaś, za-
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nim otworzyli firmę w Koszalinie, przechodzili szkolenia we Włoszech i w najlepszych firmach produkujących lody w Polsce.
Teraz oni mają już 18-letnie doświadczenie, doskonale wyszkoloną kadrę oraz wysoką pozycję na rynku lokalnym. - To wszystko
zawdzięczamy produktom najlepszego pochodzenia oraz miłości
i pasji dodawanej do każdej porcji słodkości – wyjaśnia właścicielka. – Na przykład wykorzystywana przez nas czekolada pochodzi
z najbardziej prestiżowej wytwórni w Belgii, która ma nie tylko doskonałej jakości produkt, ale również nowoczesną technologię wytwarzania czekolady.
Warto dodać, że w 2009 roku Świat Lodów został nagrodzony
tytułem Mistrza Polski Lodziarstwa za smak „czekolada z bezą i żurawiną”. – Lody tutaj są najlepsze – usłyszeliśmy od trzynastoletniej
Kasi, która przyszła razem z rodzicami na urodziny koszalińskiej
firmy. – Nie tylko dlatego, że smaki różnią się od innych lodziarni,
ale porcje są naprawdę duże i nakładane nie gałkowo, a szpatułką.
Jaki smak Kasia lubi najbardziej? – Smerfowy!
Świat Lodów to nie tylko lody, desery, koktajle, ale również i wypieki. W ofercie są zarówno ciasta, ciasteczka, pieczywo, ale również i torty – weselne oraz okazjonalne. Właściciele Świata Lodów
stworzyli drugą markę – Architekci Tortów. W sklepie internetowym
każdy może sam zaprojektować sobie tort, który zostanie wykonany przez mistrzów cukiernictwa koszalińskiej firmy. Pani Magdalena
opowiada z uśmiechem: - Projekt dopiero raczkuje, ale to jest to, co
chcielibyśmy rozwijać. Wiemy, że wymaga to nie tylko umiejętności
cukierniczych, dekoracyjnych, ale również kreatywności, znajomości trendów i dokładności w pracy.
Właściciele firmy podkreślają, że uwielbiają wyzwania, bo trak-

tują swoją pracę jak misję – tworzenia pysznych słodkości, które
uszczęśliwiają klientów. Świat Lodów realizował już np. tort w kształcie fortepianu, roweru retro czy tortu dla leśnika – udekorowanego
mchem i grzybami. – Do każdego zamówienia podochodzimy indywidualnie i realizujemy je z największą starannością – mówi pani
Magdalena. - Mamy klientów, którzy do nas wracają pokoleniowo.
Jesteśmy więc na ślubach, chrztach i komuniach, czyli najważniejszych wydarzeniach dla danej rodzin. To niesamowite przywiązanie
klientów do marki powoduje, że wypieki stają się bardzo osobiste.
– Nic dziwnego – przyznaje pani Marzena, którą spotkaliśmy na
urodzinach Świata Lodów w Galerii EMKA. – Ja sama jestem przywiązana do tej firmy. Pierwszy tort zamówiłam jakieś 12 lat temu do
pracy na imieniny, potem dla córki na urodziny, następnie dla tej
samej pociechy na ślub i wkrótce na chrzest mojego wnuka. Dlaczego? Bo jest po prostu zawsze smaczne, zawsze świeże i przepięknie
wykonane – dodaje klientka.
Jak podkreślają właściciele firmy, najważniejsza dla nich jest jakość produkowanych słodkości, dlatego nie myślą o otwieraniu
kolejnych punktów, ale stawiają na rozwój asortymentu. - Marzy mi
się show room – zdradza Magdalena Staśkiewicz. – Byłoby to miejsce, gdzie klienci mogliby na spokojnie, przy aromatycznej kawie
zobaczyć kilka fasonów tortów wykonanych i ozdobionych różnymi
technikami. W tym miejscu toczyłyby się również rozmowy o indywidualnych zamówieniach, oczekiwaniach klientów.
Niewykluczone, że to marzenie się spełni, bo Świat Lodów wraz
z uzyskaniem „pełnoletności” nie traci wigoru i kreatywności. Wręcz
odwrotnie, wykorzystując zdobyte już doświadczenie, wychodzi naprzeciw klientów z nowymi ciekawymi propozycjami.
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TO DRUGIE WCIELENIE,
CZYLI ŻYCIE PO GODZINACH
AUTOR: WIOLETA JĘDRZEJCZYK-BETLIŃSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI

Na co dzień przedsiębiorcy, urzędnicy, na pierwszy rzut oka niczym nie wyróżniający się
koszalinianie. Po godzinach nurkowie, lotnicy, kompozytorzy i kolekcjonerzy. Ich pasja
jest ich życiem, a ich życie jest pasją.
około tysiąca przypinek, kilkaset medali, monet i kartek. Wśród nich
jest również medal z brązu wyprodukowany w V rocznicę powstania
Solidarności, który otrzymał od kuzyna. Rarytas poszukiwany przez
muzea i prywatnych kolekcjonerów.

STANISŁAW ŻABIŃSKI
25 lat temu przedsiębiorca. Dwa lata później, po wypadku samochodowym, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ikar” w Koszalinie. Jak sam o sobie mówi: jednoczy środowisko osób niepełnosprawnych, walczy o ich prawa, aby ułatwić życie
młodym osobom cierpiącym na różne schorzenia. Stowarzyszenie
ma nie tylko doradzać władzom miasta, jak ułatwić codzienność
osobom niepełnosprawnym, ale przede wszystkim integrować to
środowisko poprzez propagowanie działalności kulturalnej i sportowej.
Pomimo wielu zajęć związanych z funkcjonowaniem „Ikara”, Stanisław Żabiński realizuje swoje pasje. Jedną z nich jest miłość do
muzyki. Kiedyś uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupsku, gdzie grał na pianinie. I mimo że nie podjął dalszej edukacji
w tym kierunku, muzyka towarzyszy mu przez całe życie. Początkowo była to pasja, która pozwalała oderwać się od codzienności.
Po wypadku stała się swoistą terapią, „najlepszą przyjaciółką”, która przywracała chęć do życia i normalnego świata. Skomponował
hymn dla koszalińskich Amazonek, teraz pisze muzykę do tekstów
tworzonych przez członków Ikara. – Wiele osób z naszego stowarzyszenia pisze piękne utwory, są to teksty dotykające codzienności, naszych problemów, zmagań z różnymi przeciwnościami,
ale i radości z każdego dnia - wyjawia prezes. Muzyka, która gra
w duszy pana Stanisława i piękne teksty, które wychodzą spod
piór jego przyjaciół, publikowane są na stronie stowarzyszenia.
Gra na pianinie i komponowanie to nie jedyna pasja Stanisława
Żabińskiego, od 35 lat kolekcjonuje pamiątki związane z Solidarnością. – Takie zacięcie do zbierania różnych rzeczy mam od dziecka
– przyznaje. – Kiedy zrodziła się Solidarność, to zainteresowały mnie
wydawane w podziemiu rożne emblematy, medale i symbole. Wtedy każdy większy zakład pracy produkował drobne pamiątki. Dlatego gdzie tylko wyjeżdżałem, nabywałem je. Obecnie w zbiorach ma

LESZEK JĘCZKOWSKI
Przez pięć dni w tygodniu dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie. Ośrodek jest specjalistyczną jednostką zatrudniającą niewiele osób, toteż pan Leszek pełni w niej wiele funkcji:
zarządzającego finansami, pracodawcy, pracownika merytorycznego, a czasem nawet „złotej rączki”. – Od dyrektora po konserwatora – kwituje z uśmiechem. Ale najważniejsza jest praca z dziećmi
i rodzinami. Zadania wymagające dużego doświadczenia i wiedzy
oraz ogromnego wyczucia, i olbrzymiej empatii. Kto, by pomyślał, że
dyrektor ośrodka adopcyjnego w czasie wolnym zamienia się w śre-
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dniowiecznego rycerza i bierze udział w imprezach rekonstruktorów.
Pan Leszek od 2003 roku należy do Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej; jest obecnie jej marszałkiem. Historią, szczególnie okresem średniowiecza, interesuje się od zawsze. Pasjonuje go przede
wszystkim przerażający i jednocześnie fascynujący okres krucjat.
Pan Leszek wspomina: - W dziewięćsetną rocznicę zdobycia Jerozolimy przejechałem z ojcem, rowerami i samochodem, część trasy,
jaką mógł przemierzyć Robert z Flandrii podczas pierwszej krucjaty,
z obecnej Belgii przez Francję, przełęcz Sant Cenis w Alpach do
Lukki, we Włoszech.
Bycie rycerzem, oprócz dobrej zabawy, ma też inne wymiary,
z których najważniejszym jest charytatywny. Członkowie Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej odwiedzają szpitale, organizują pokazy
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prowadzą lekcje
historii w szkołach i przedszkolach, ale również spełniają indywidualne życzenia dzieci. - Przynależność do bractwa to również sport
i rywalizacja – wyjaśnia Leszek Jęczkowski. - W naszej drużynie ćwiczymy łucznictwo tradycyjne i tutaj możemy pochwalić się sporymi
sukcesami. Inną dziedziną, w której bractwo się specjalizuje jest
fechtunek. Trenujemy walkę mieczem półtoraręcznym i jednoręcznym – wyjaśnia marszałek. - Te umiejętności przydają się w turniejach oraz na „polu bitwy”. Szycie tradycyjnych strojów, gotowanie
według dawnych przepisów, kaligrafia, snycerstwo, taniec to kolejne elementy kultury średniowiecza, jakie pielęgnujemy.
Jedną z najpopularniejszych i największych polskich imprez odtworzeniowych jest coroczna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem,
gdzie Koszalińska Kompania Rycerska reprezentuje „jedynie słuszną stronę”, czyli Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. – To nie jest tylko dwugodzinna bitwa – mówi pan
Leszek. – Ta impreza gromadząca tysiące rekonstruktorów materialnej kultury średniowiecza trwa tydzień. Przez ten czas żyjemy tak,
jak ludzie tamtej epoki. Obowiązuje strój średniowieczny, budujemy obozy, wieże strażnicze, gotujemy jak wtedy gotowano, pełnimy
nocne warty. Bitwa jest zwieńczeniem tej tygodniowej zabawy. Co
roku obserwuje ją stutysięczna widownia.

TOMASZ CZUCZAK
Na biurku mnóstwo dokumentów, w sekretariacie czeka kilkanaście teczek do podpisu, kalendarz zapełniony spotkaniami. Od
czterech lat Tomasz Czuczak jest sekretarzem miasta Koszalina. Do
jego obowiązków należy ogólnie mówiąc organizacja pracy całego Urzędu Miejskiego. Pan Tomasz do roli jaką obecnie odgrywa,
dochodził małymi krokami. Zanim zasiadł w fotelu sekretarza, działał w radzie osiedla, był radnym miejskim, przewodniczącym Rady
Miejskiej, dyrektorem zamiejscowego oddziału Urzędu Marszałkowskiego. – Zawsze wiedziałem, co chcę robić – twierdzi Tomasz
Czuczak. – Nie miałem problemu, jak często moi rówieśnicy, z wyborem kierunku studiów i dalszej drogi kariery. Ta praca sprawia
mi dużo radości – dodaje z uśmiechem. Mimo że - jak podkreśla
- bycie sekretarzem to nie zajęcie na osiem godzin, ale również po

godzinach pracy. – Jestem odpowiedzialny za współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i radami. Spotkania te często odbywają
się wieczorem. Do tego dochodzą również uroczystości, podczas
których występuję w imieniu prezydenta Koszalina. Najczęściej organizowane są one w weekendy.
Pan Tomasz jest mężem i ojcem dwóch synów. Po powrocie do
domu swój czas poświęca rodzinie, wspólnym zabawom i pomocy
w odrabianiu lekcji. Jednak gdy tylko światła w pokojach dzieci zgasną, uprawia jogging. – Biegam od dziewięciu lat. Dla mnie jest to
nie tylko doskonały sposób na oczyszczenie głowy z codziennych
problemów, ale również walka z cukrzycą. Systematyczne bieganie
pomaga wyregulować poziom cukru i daje organizmowi zastrzyk
energii na kolejne dni. Kiedy biegam, mam wrażenie, że mój organizm działa jak naoliwiona maszyna – wyjaśnia z uśmiechem. - Gdy
tylko mam kilka dni przerwy w bieganiu, widzę różnicę w samopoczuciu.
Jeżeli obowiązki zawodowe pozwalają, pan Tomasz biega 3-4
dni w tygodniu, pokonując 10-20 km. Najczęściej można go spotkać na obwodnicy miasta i Górze Chełmskiej. Nieregularny teren
to doskonały trening przed półmaratonami i maratonami, w których startuje („życiówka pana Tomasza to 3:38). – Wcześniej, gdy
zdrowie na to pozwalało, faktycznie każdy bieg traktowałem jako
rywalizację, próbę pokonania mety w jak najlepszym czasie. Teraz
startując w imprezach, udowadniam sobie, że mimo choroby mogę
uprawiać sport i biję swoje własne rekordy. Największym marzeniem pana Tomasza jest udział w słynnym maratonie nowojorskim.

WIOLETA KAMIŃSKA
Patrząc na tą szczupłą, atrakcyjną kobietę, trudno domyślić się, że
na co dzień jest wychowawcą działu penitencjarnego w Oddziale
Zewnętrznym koszalińskiego Aresztu Śledczego w Dobrowie. Resocjalizuje 50 mężczyzn, którzy odbywają kary m.in. za kradzieże i rozboje. – Zajmuję się wszelkimi zobowiązaniami finansowymi, jakie
mają osadzeni na zewnątrz, pomagam im zrozumieć dokumenty
prawne, pisać rożnego typu wnioski, załatwić depozyt – opowiada.
- Prowadzę również program „Poza murami”, czyli przygotowuję ich
do życia po zakończeniu kary. Wyjaśniam, jaką rolę odgrywa kurator, mówię o ich prawach i obowiązkach, doradzam jak zdobyć pracę czy skorzystać ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.
Jak zapewnia Wioleta Kamińska, praca jest jej prawie całym życiem. Jednak kontakt z ludźmi osadzonymi, z różnymi problemami,
uzależnieniami sprawia, że jest to zajęcie stresujące. Po ciężkim dniu
zrelaksować się pomagają jej dwie pasje. Pierwszą jest fitness. – Od
siedemnastu lat jestem instruktorką, prowadzę zajęcia pilates, jogę,
step, a od dwóch lat trenuję zumbę. Śmieje się, że cztery razy w tygodniu robi to, co kocha, ponieważ zumba to połączenie tańców
latynoamerykańskich z fitnessem. – To również cudowna szansa na
poznanie pozytywnie zakręconych ludzi podczas maratonów zumby, akcji charytatywnych. Drugim hobby Wiolety Kamińskiej są motocykle, na których jeździ od piątej klasy szkoły podstawowej. Miłość
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do jednośladów zaszczepili w niej brat i tata. W swoim życiu miała
już osiem maszyn, począwszy od rometa po szosowo-turystyczną
yamahę FZS 600 Fazer. – Uwielbiam uczucie wolności, kiedy rozwija
się prędkość – rozmarza się pani Wioleta. – Najwspanialsze momenty w moim życiu to wspólne wypady z przyjaciółmi za miasto, albo
długie wyprawy w głąb Polski i za granicę. Stąd wybór motocykla,
który z jednej strony jest szybki, bo rozwija maksymalnie 240 km/h,
a w ciągu 3 sekund dochodzi do setki, a z drugiej - jest przede
wszystkim wygodny. Do tej pory pani Wioleta na motorze zwiedziła
znaczną część Polski, Czechy – w tym Pragę, a w najbliższym czasie
wybiera się do Chorwacji. Jak na jej hobby reaguje rodzina? – Mam
dwie córki, 15-letnią Polę i 17-letnią Blankę. Obie kochają motory.
Często zabieram je w trasy – mówi z uśmiechem. – Liczę na to, że za
jakiś czas razem będziemy podróżować na motocyklach.

KRZYSZTOF OLKOWICZ
Od pół roku zastępca rzecznika praw obywatelskich. Pracował
30 lat w służbie więziennej, z czego 19 w Koszalinie na stanowisku dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.
Obecnie nadzoruje pracę zespołów zajmujących się m.in. zaniechaniami organów ścigania, łamaniem praw obywatelskich osadzonych. – To bardzo ciekawa, ale wymagająca zaangażowania
praca – opowiada. – Bycie rzecznikiem praw obywatelskich nie
ogranicza się do ośmiu godzin siedzenia za biurkiem i przerzucania papierów. To głównie spotkania z osadzonymi w zakładach karnych, szpitalach psychiatrycznych, jednostkach wychowawczych.
Zastępca rzecznika to bardzo prestiżowa funkcja, jednak również
wymagająca i angażująca czas. To oznacza mało wspólnych momentów z rodziną. Tym bardziej, że wszyscy bliscy pana Olkowicza
mieszkają w Gdańsku i widują się z nim dwa razy w miesiącu. Brak
czasu powoduje również, że na drugi plan zeszła kolejna miłość
pułkownika – latanie. To pasja, którą zaraził się w Elblągu, gdzie
pracował w Sądzie Rejonowym jako asesor. - Myślę, że to uczucie
do samolotów i latania była we mnie dużo wcześniej. – wspomina.
– Urodziłem się w Nowym Targu, gdzie był Aeroklub Tatrzański. Moi
sąsiedzi, ojcowie kolegów, latali na szybowcach.
Pan Krzysztof przyznaje, że nie raz zadzierał z podziwem głowę
do góry i oglądał ich akrobacje. Jednak w tym czasie nie to mu
w duszy grało. Dopiero jako dorosły mężczyzna zrobił kurs pilota
szybowców. W latach 1992-1998 sprawował funkcję prezesa zarządu Aeroklubu Elbląskiego oraz przewodniczącego Aeroklubu
Polskiego. W tym czasie został również pilotem samolotowym, a to
oznaczało, że mógł latać maszynami poczynając od Cessny a kończąc na AN-2. – Jeżeli ktoś po raz pierwszy wykona samodzielny lot,
nie będzie mógł bez tego żyć – wyjawia rzecznik. – Nie trzeba wykonywać podniebnych ewolucji jak korkociąg czy beczka, żeby poczuć prawdziwą adrenalinę. Wystarczy unieść się w szybowcu i zawisnąć w górze podziwiając widoki - dodaje. Latanie uczy również
pokory – twierdzi pan Krzysztof: – Nigdy nie można być pewnym
swoich umiejętności i doświadczenia. Trzeba być przezornym i do-

kładnym, bo drobny błąd może kosztować życie. Za przygodę życia
pan Krzysztof uznaje lot nad Vancouver, kiedy osiągnął wysokość 3
tysięcy metrów nad ziemią i wisiał tam ponad godzinę. Jak twierdzi, nie wyobraża sobie życia bez latania, chmury to jedyne miejsce,
gdzie może czuć się naprawdę wolny. Obecnie praca nie pozwala
mu na kontynuowanie pasji, jednak wie, że do niej wróci – Co roku
przedłużam licencję pilota. Muszę o siebie dbać, aby stan zdrowia
na to pozwalał. A jestem łasuchem, więc to dla mnie wyzwanie.
Krzysztof Olkowicz ma już plan na emeryturę. Po pierwsze - będzie
więcej latał, po drugie - planuje razem z przyjacielem otworzyć firmę produkującą ultralekkie samoloty.

MARIAN KURTIAK
Mąż, ojciec dwóch synów i od roku dziadek. Od 22 lat prowadzi
własną firmę świadczącą usługi z zakresu BHP. W czasie wolnym
od pracy i innych obowiązków przebiera się w skafander, zabiera
zestaw ABC, butle i zmienia się w płetwonurka. – Oczarowanie podwodnym światem zaczęło się w czasie studiów, kiedy na Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Koszalinie razem z przyjaciółmi założyliśmy
Ochotniczą Straż Pożarną, specjalizującą się w ratownictwie wodnym. Klub tworzyli głównie studenci i wykładowcy uczelni.
Słynny „Mares” istnieje już 42 lata, liczy ok. 120 członków - w tym
profesjonalną kadrę instruktorską. Pan Marian wyjaśnia: – Sam jestem instruktorem drugiego stopnia. Daje mi to możliwość prowadzenia szkoleń dla przyszłych płetwonurków oraz brania udział
w kursach dla kadry instruktorskiej.
Marian Kurtiak, specjalizuje się również w nurkowaniu w nocy,
pod lodem oraz w jaskiniach. Specjalistyczne przeszkolenie oraz
długoletnie doświadczenie w pływaniu w zmiennych warunkach są
niezbędne podczas akcji ratunkowych na wodzie.
Czasami umiejętności nurków przydają się w akcjach typu „poszukiwanie skarbów”. – Mamy na swoim koncie wiele akcji poszukiwawczych, ekologicznych oraz ratowania mienia. Kilkakrotnie braliśmy również udział w pracach archeologicznych. Uczestniczyliśmy
na przykład w badaniu historycznego mostu na jeziorze Bobięcino
czy łodzi dłubanej z X wieku znalezionej na jeziorze Betyń – wyjaśnia
pan Marian.
W ciągu 42 lat Klub „Mares” zorganizował wiele wypraw nurkowych do Bułgarii, Włoch i Meksyku. Ten ostatni kraj nasz rozmówca
wspomina najmilej. Płetwonurkowie spędzili w Meksyku dwa i pół
miesiąca, z czego trzy tygodnie na bezludnej wyspie. – Nie ma nic
lepszego niż zejście pod wodę. Można to porównać do zwiedzania
jakiegoś nieznanego miasta, które może być przepiękne, kolorowe
i zapierać dech w piersiach, a czasami niebezpieczne i pełne niespodzianek – dodaje Marian Kurtiak.
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KRZYSZTOF STOBIECKI
Od 20 lat pracuje w koszalińskim Urzędzie Miejskim, od 2008 r.
jako dyrektor Wydziału Edukacji. Jego pasją są motocykle. – Motory towarzyszył mi od dziecka, tata zaszczepił we mnie miłość do
tych maszyn – wspomina. Pierwszy motocykl dostał w wieku 16 lat.
I jak przyznaje, już wtedy wiedział, że w jego żyłach płynie benzyna,
miłość do prędkości i uczucia wolności, jaką daje jazda na motorze.
– Kiedy człowiek zaczyna mieć inne priorytety, czyli pracę, rodzinę,
często zapomina o hobby, zainteresowaniach – mówi pan Krzysztof. –
Tak było ze mną, na długo odstawiłem swoją pasję do garażu. Cztery
lata temu pod nieobecność żony kupił motocykl yamaha XJ 900 Diversion. Teraz, gdy tylko ma wolny dzień, wciąga skórzane spodnie,
kurtkę i rusza z przyjaciółmi w trasę. W tygodniu jeżdżą po okolicznych miejscowościach jak Czaplinek, Drawsko Pomorskie czy Połczyn-Zdrój. W głowie ma jednak pomysł na długą, zagraniczną wyprawę. – W ubiegłym roku miałem pojechać na motocyklu do Nicei,
jednak obowiązki zawodowe zatrzymały mnie na miejscu – wyznaje.
– Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś zrealizować te plany.

ANNA GOLEC
Kiedy wchodzi na salę koszalińskiego sądu w roli protokolantki, widzimy sympatycznie uśmiechającą się drobną brunetkę. Pani
Anna jest urzędnikiem sądowym od 14 lat. – Niektórym wydaje się,
że moja praca polega na siedzeniu przez osiem godzin na wygodnym krześle i notowanie tego, co mówi sędzia prowadzący rozprawę – wyjaśnia Anna Golec. – Moje obowiązki wymagają ode mnie
podzielnej uwagi, dokładności i odporności na stres. Często protokolanci mają po kilka rozpraw dziennie, od ich rzetelności może
zależeć dalszy ich ciąg.
Na co dzień elegancka, skrupulatna protokolantka, wieczorami
zmienia się w zawodniczkę Giveroy Sport. To nic innego jak dźwiganie odważników o wadze od 12 do 24 kg. – Trenuję od trzech
lat, jestem dwukrotną mistrzynią Polski i wicemistrzynią świata w kategorii do 16 kg oraz zajęłam trzecie miejsce podczas Mistrzostw
Europy. Moją dyscypliną jest tzw. snatch, czyli rwanie. Zawodniczka
musi w ciągu 10 min unieść kettebell jak najwięcej razy, zmieniając
rękę tylko jeden raz.
Rekord Anny Golec to 192 powtórzenia w 10 minut odważnikiem
ważącym 16 kg. - To dopiero początek – mówi z uśmiechem mistrzyni. – Na kolejnych, majowych zawodach będę próbować swoich sił

z odważnikiem 24 kg. Nie liczę na jakiekolwiek miejsce na podium,
ponieważ jak na razie udało mi się w przeciągu dziesięciu minut
wykonać 72 powtórzenia. To niewiele patrząc na wyniki Rosjanek,
które robią ich od 150 do 200.
Dla pani Ani nie jest ważna wygrana, a bicie własnych rekordów.
Każde kolejne powtórzenie to udowodnienie sobie, że regularne
ćwiczenia, dieta i samozaparcie – przynoszą oczekiwane efekty.
Jest to tym większy sukces, że w Polsce Giveroy Sport dopiero raczkuje, nie ma sponsorów wspierających zawodników ani trenerów.
Anna Golec ma instruktora z Włoch, z którym kontaktuje się przez
Internet. – Trenuję od czterech do pięciu dni w tygodniu po dwie
godziny, do tego dochodzi siłownia i bieganie – opowiada mistrzyni. – Wszystko nagrywam i wysyłam trenerowi. On poprawia błędy,
układa dietę i zestaw ćwiczeń na kolejne tygodnie i miesiące.

KRZYSZTOF SULEWSKI
Na co dzień elegancki i uprzejmy urzędnik skarbowy, „po godzinach” kolekcjoner opli. Krzysztof Sulewski od 15 lat pracuje w fiskusie, obecnie jako kierownik działu obsługi klientów: – Lubię to,
co robię. Każdego dnia uśmiechem i życzliwością próbuję zmienić
niesprawiedliwe, stereotypowe wyobrażenie interesantów o urzędzie skarbowym jako instytucji wrogiej, nieprzyjemnej i niedostępnej. Stresów w pracy nie brakuje. Jakikolwiek błąd może przynieść
nieoczekiwane konsekwencje.
Pasja kolekcjonerska pana Krzysztofa dotyczy opli, ale nie tylko
samochodów. Zbiera gadżety związane z marką, kurtki, bluzy, prospekty i książki. To obecnie kilkaset przedmiotów, kupowanych
czasami na aukcjach internetowych w Niemczech, Japonii, Ameryce Południowej i Afryce. – Nie raz spędziłem po kilkanaście godzin przed komputerem poszukując perełek kolekcjonerskich po
okazyjnej cenie – mówi pan Krzysztof. A skąd miłość do tej akurat
marki? – Z domu rodzinnego. Takim samochodem jeździł mój tato.
Marka ma pasjonująca historię. Opel, zanim zaczął produkować samochody, montował rowery, motocykle, wózki dziecięce i lodówki.
W 1928 roku auto Opel RAK 2 z silnikiem rakietowym osiągnęło
prędkość 238 km na godzinę! Obecnie w kolekcji Krzysztof Sulewski ma 23 samochody, pochodzące z okresu 1960-1980. – Większość z nich jest w stanie jechać na własnych kołach, jednak doprowadzenie ich do muzealnego wyglądu zajmie mi jeszcze trochę
czasu – mówi z uśmiechem urzędnik. – Kupuję je w różnym stanie.
Większość nie stoi w salonach czy na giełdach samochodowych,
a w szopach, na podwórkach, w najlepszym razie w garażach.
Ople pana Krzysztofa może nie wyglądają, jakby wyjechały dopiero co z taśmy fabryki, ale wszystkie są oryginalne w każdym
calu. Nie mają żadnych modyfikacji i udziwnień. – To właśnie jest
ich dusza – opowiada kolekcjoner. – Jeżeli w danym roczniku przy
drzwiach jest chromowana klamka, taka ma być. Wtedy samochód
ma charakter.
Krzysztof Sulewski śmieje się, że do pełnej kolekcji brakuje mu
jeszcze tylko dwustu egzemplarzy. Chciałby kiedyś, by jego zbiory
stały się podstawą do utworzenia muzeum marki Opel.
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WIELKI POWRÓT
FENOMEN DISCO POLO
AUTOR: AGATA OSSOWSKA / FOTO: PATRYCJA KOŹLAREK

Muzyka disco w polskim wydaniu, czyli swojskie disco polo, największą popularnością
cieszyła się w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Później jakby przycichła,
zniknęła. Powróciła jednak niecałe dziesięć lat temu i na nowo rozgrzewa taneczne parkiety na setkach polskich imprez. Jedni uważają, że disco polo to szczyt obciachu, inni po
prostu dobrze bawią się przy tej muzyce. Wydaje się przy tym, że tych drugich jest jednak
nieco więcej.

N

a czym polega fenomen disco polo?
Pytamy o to właścicieli klubu mieleńskiego klubu Disco Plaza oraz muzyka
i filozofa - Olafa Nowaczyka.
Klub Disco Plaza otworzył swoje
podwoje w 2011 roku. Z założenia
miał być dyskoteką dla turystów i mieszkańców regionu. Szybko
jednak okazało się, że najlepsi dj-e i muzyka ze światowych list przebojów nie wystarczą, by konkurować na mieleńskim rynku rozrywkowym. - Postanowiliśmy więc stworzyć coś nowego, czego nie było

w ofercie innych klubów i zawalczyć o klienta muzyką disco polo
graną na żywo – opowiada Marek Felisiak, jeden z właścicieli klubu.
- Zaczynaliśmy od kilku koncertów w sezonie, a później praktycznie
każdego dnia na naszej scenie gościł wykonawca tego nurtu. W Disco Plaza postawiliśmy na muzykę w stylu disco-dance, bazującej
na disco polo.
Disco Plaza to prawdziwy fenomen. Nie tylko na skalę lokalną.
W Polsce klubów, które w tak zaawansowanym stopniu promują wykonawców disco polo jest niewiele.
- Nam udało się stworzyć klub jedyny w swoim rodzaju. Możemy
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śmiało stwierdzić, iż jesteśmy jedyną sezonową dyskoteką, w którym prawie codziennie goszczą na żywo wykonawcy tego nurtu –
mówi Marek Felisiak. - Mamy opinię gościnnych i rzetelnych, a dzięki temu zespoły same zabiegają o występy w naszym klubie.
W sezonie klub był pełen turystów. Przybywa też stałych bywalców regionu. Czy to renesans disco polo? - Disco polo to chyba
najdobitniejszy przykład działania mechanizmu popytu i podaży.
I wygląda na to, że scena disco polo doprowadziła ów mechanizm
do własnej wersji perpetuum mobile, co zapewne powoduje irytację uważających się za „ambitnych” twórców oraz wykonawców

ne w pełni profesjonalny sposób i brzmieniowo nie odbiegają od
standardowych produkcji euro disco.
- Disco polo nie pojawiło się z dnia na dzień, najbardziej kontrowersyjny polski gatunek muzyczny sięga lat 80. ubiegłego wieku
i jak widać nie traci na popularności – tłumaczy Marek Felisiak. W ostatnich latach intensywnie się rozwija, cały czas powstają nowe
zespoły. Produkcje starych wyjadaczy jak i „świeżaków” w branży
są obecnie na wysokim poziomie. Jedyne co się nie zmieniło, to
utrzymanie klimatu muzyki prostej i doskonałej do zabawy, a to nigdy nie wyjdzie z mody. Zgodnie z hasłem naszego lokalu muzyka

z głównego nurtu szeroko pojmowanej polskiej muzyki pop, za którymi stoją duże wytwórnie. Twórcy disco polo starają się odwoływać
do schematycznie pojmowanej formy muzyki ludowej za pomocą
prostych, chwytliwych melodii oraz skocznych rytmów. Mieszczą
się także w szerszym pojęciu „kultury ludowej” odnoszącym się do
twórczości osób bez formalnego muzycznego wykształcenia, a jednak posiadających talent muzyczny, a także tej jego wersji, gdzie
twórcami są ludzie bez formalnego wykształcenia muzycznego oraz
bez talentu (to dotyczy nie tylko disco polo).
Disco polo po prostu podoba się dużej grupie Polaków. Potwierdzają to obserwacje właścicieli Disco Plaza. W klubie bywają
głównie osoby w wieku 25-35 lat, ale nie brakuje również młodzieży i starszych koneserów tanecznych rytmów. Wszyscy po prostu
dobrze się bawią. Ale estetyka, którą proponują wykonawcy tego
gatunku niektórych oburza.
- Twórcy disco polo znaleźli swoją niszę, z której nie muszą wychodzić, a do której sporadycznie wpadają z gościną tzw. ludzie
z wyższych sfer estetycznych - szczególnie przy okazji wesel - mówi
Olaf Nowaczyk. - Od strony estetycznej, jeśli chodzi o kompozycję,
aranż, produkcję, w swej masie disco polo nie zmieniło się wcale
tak bardzo w ostatnich latach. Widać odbiorcom disco polo takie
brzmienie nie przeszkadza, a skoro nie przeszkadza, to nie ma nad
czym załamywać rąk. Jednak niektóre discopolowe zespoły (np. Akcent) mają utwory skomponowane, zaaranżowane i wyprodukowa-

disco polo polecana jest każdemu, kto lubi dobrą zabawę. Dzisiejsze zespoły disco polo świetnie sobie radzą na muzycznej scenie.
Ich nagrania brzmią świeżo i nowocześnie. To podoba się publiczności i nakręca ją do dobrej zabawy.
Od strony muzycznej disco polo to proste, wpadające w ucho
brzmienia. Jest jednak również warstwa tekstowa. I tu znów kontrowersje – jednym podobają się proste, z życia wzięta historyjki opisywane w piosenkach tego gatunku, inni uważają je za szczyt bezguścia.
- Ale przecież autorzy tych tekstów nie upierają się, że są kolejnym
pokoleniem wieszczów – śmieje się Olaf Nowaczyk. - I nie wmawiają
tego odbiorcom. A czasem trafi się naprawdę niesamowicie idiotyczny tekst noszący znamiona ukrytego geniuszu literackiego.
Nabijać się z tekstów discopolowych nie ma powodów – równie,
a czasami nawet bardziej, beznadziejne są teksty piosenek polskich
wykonawców pop. Ze względu na to, że discopolowe teksty nie
są ograniczone żadnymi normami „dobrego smaku”, ich autorzy
mogą poruszać dowolne tematy w dowolny sposób, bez obawy,
że dostaną negatywną recenzję w „Gazecie Wyborczej” albo „Teraz
Rocku” za „brak gustu”. Nie spowoduje to więc trwałego uszczerbku na ich ego, jak zdarzyłoby się to w przypadku „polskiego Claptona” czy też pewnego bożyszcza pijanych studentów. Poza tym, osobiście nie widzę żadnego powodu, by czyjekolwiek pastwienie się
nad disco polo miało jakikolwiek sens. Jest to twórczość tak samo
dobra jak każda inna.
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TO RADIO
(NIE TYLKO) BUDZI NAS
AUTOR: ANNA RÓŻAŃSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI

W świecie opanowanym przez telewizje śniadaniowe wciąż jest miejsce na dobry radiowy
poranek. Udowadnia to od lat Radio Koszalin. Z porannym Studiem Bałtyk, punktualnie
o godzinie szóstej, dzień zaczyna kolejne już pokolenie słuchaczy. O to, by ten dzień
zaczynali z uśmiechem, dba zaś dziennikarski duet fanów dobrej literatury i rowerów,
czyli Anna Popławska i Dariusz Pawlikowski.

J

ak tylko pogoda pozwala, to do radia przyjeżdżamy
rowerami, zwłaszcza, że przed piątą rano to prawdziwa przyjemność – śmieje się Anna Popławska.
Bo dzień porannego „bałtykowca” zaczyna się
bardzo wcześnie, w okolicach godziny czwartej. Pobudka, potem szybki prysznic, spacer z psem, kawa,
kanapki i do pracy. Tu, najpóźniej o piątej, rozpoczyna się przygotowywanie audycji.

Anna Popławska
- Tak naprawdę to ostatnie szlify, bo szkielet audycji i jej stałe
elementy przygotowujemy dzień wcześniej – wyjaśnia Darek Palikowski. - Rano to już „sprint”. Trzeba przejrzeć wszystkie portale
informacyjne, wyszukać ciekawostki i najważniejsze materiały agencyjne a przede wszystkim – materiały informacyjne przygotowane
przez reporterów Radia Koszalin. To one stanowią clue audycji i na
nie czekają słuchacze, dla których regionalny charakter regionalnej
przecież rozgłośni jest najważniejszy.
- Dlatego staramy się, by wachlarz tematów, które poruszamy, był

możliwie jak najszerszy, także w sensie geograficznym, bo o swoich
sprawach chcą usłyszeć na naszej antenie i mieszkańcy północnej
Wielkopolski, i wędkarze na Pojezierzu Drawskim i Kaszubi – podkreślają prowadzący.
Poza aktualnościami z regionu sporo w porannym Studiu Bałtyk
także informacji z kraju i ze świata. To przede wszystkim relacje dotyczące najważniejszych wydarzeń i zapowiedzi związanych z życiem
politycznym, kulturalnym i ekonomicznym. Do tego obowiązkowe

Dariusz Pawlikowsk
przeglądy portali ogólnopolskich, lokalnych i tych, które poruszą
sprawy biznesu. I oczywiście prognoza pogody, którą niezmiennie
przekazuje radiowy synoptyk Krzysztof Ścibor.
Żelaznym punktem porannego Studia Bałtyk są także rozmowy
„na żywo” w cyklu „Gość Studia Bałtyk”, które prowadzi dyrektor
programowy Radia Koszalin, Adam Kasprzyk. O 8.10 w czerwonym
radiowym fotelu zasiadają przede wszystkim politycy , ale także samorządowcy i eksperci. Nie brakuje trudnych pytań, nie brakuje też
emocji, co można podejrzeć, bo rozmowy są nagrywane i publiko-
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Nie brakuje także aktywnego udziału słuchaczy. Świetnie sprawdził się komunikator SMS-owy. Numer 500 400 115 słuchacze wykorzystują bardzo chętnie, by podzielić się spostrzeżeniami i uwagami, pochwałami ale i słowami krytyki.
- Często SMS-y pojawiają się jeszcze zanim dotrzemy do studia
– podkresla Darek Pawlikowski. - To miłe, bo mamy już swoich stałych „korespondentów”, którzy przesyłają nam nie tylko informacje
pogodowe i pozdrowienia, ale też wskazują, jakimi wydarzeniami – ich zdaniem - nasi dziennikarze powinni się zająć. To dla nas
bardzo cenne, bo bez słuchaczy radio nie istnieje. Jeśli dziękują
za miły początek dnia, za uśmiech i żart, to oznacza, ze poranek
był udany.

Andrzej Rudnik
wane na radiowej stronie internetowej. Oczywiście, nie dotyczy to
wszystkich rozmów, bo część realizowanych jest dzięki łączeniu się
ze studiem Polskiego Radia w Warszawie (zwłaszcza, gdy gośćmi są
członkowie rządu lub parlamentarzyści).
Jednak „Gość Studia Bałtyk” to nie jedyny gość, który pojawia
się w Radiu Koszalin między 6 a 10. Chętnie radiowe studio odwiedzają także ludzie kultury, sportowcy, społecznicy i pasjonaci. Nie
brakuje także komentarzy do spraw bieżących, które budzą emocje
i żywe zainteresowanie.

Studio Bałtyk ma również wydanie popołudniowe, o którym tak
mówi red. Andrzej Rudnik: - Przygotowanie popołudniowego
Studia Bałtyk zajmuje kilka godzin. Początek pracy to zebranie od
dziennikarzy propozycji tematów i podział zadań. Reporterzy ruszają do pracy i po kilku godzinach pojawiają się ich relacje, które
prowadzący Studio Bałtyk musi przygotować do emisji. Przygotować – to znaczy: uważnie wysłuchać, wyłapać ewentualne błędy merytoryczne, logiczne, poprawić montaż. Do studia wchodzi
o godz. 14 z planem, jak skomentować to, co zostało przygotowane, co dopowiedzieć ze studia, co pozostawić wyobraźni słuchaczy. Trzy godziny „na żywo”. Wciąż pełna koncentracja. Przed nosem mikrofon, trzy monitory, a za szybą realizator, z którym trzeba
się rozumieć tak, jak rozumieją się zawodnicy w tenisowym deblu.
Mikrofon nie toleruje słabości, wychwyci fałsz, niewiedzę, pretensjonalność i inne wady, które słuchacze bez litości skrytykują.
W końcu przychodzi ostatnia godzina audycji, czyli komentarze na
temat aktualnych wydarzeń z udziałem gości. O godz. 17 jeszcze
przygotowanie fragmentu audycji do powtórzenia po północy
i już można jechać do domu. A następnego dnia od początku z nadzieją na satysfakcję.
REKLAMA
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GRUPA SZYK
– UROK
DOJRZAŁOŚCI
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: IZABELA ROGOWSKA

Występują coraz częściej. Zawsze
wzbudzają entuzjazm widzów. Ale jak same
mówią – tańczą dla własnej satysfakcji,
traktując to jak wspólną zabawę.

G

rupa Szyk to kolejne taneczne „dziecko” choreografki Grażyny Mulczyk-Skarżyńskiej. Teoretycznie skupia
panie w wieku 50+, ale praktycznie są
i uczestniczki młodsze. Wszystkie bardzo zaangażowane i jak podkreśla instruktorka – ambitne oraz zdyscyplinowane.
Spotykają się dwa razy w tygodniu od 2013 roku. Na co dzień
wykonują rozmaite zawody, mają rozmaite poglądy na życie. W Szyku, poprzez systematyczne ćwiczenia, stają się jednością. – Synchronizacja w tak widowiskowym tańcu jest koniecznością, absolutną
podstawą – wyjaśnia pani Grażyna Mulczyk-Skarżyńska. – Ale jest
również wyzwaniem i trudnym zadaniem, bo wymaga stałej koncentracji od wszystkich, eliminując przy tym – naturalną przecież –
skłonność do ekspresji indywidualizmu. Wszystko musi być wykonane w rytmie, spójnie, a przy tym z wdziękiem.
Jak relacjonuje Grażyna Mulczyk-Skarżyńska, motywacją większości członkiń Szyku do udziału w zajęciach, jest chęć oderwania

się od codzienności i pokazania, że dojrzałość może być tak piękna
i spontaniczna jak młodość: - Dziewczyny odżywają, czują się znowu atrakcyjne. Zawiązują się przyjaźnie. To na pewno nie jest czas
stracony.
Ale nie byłoby Szyku (dwóch grup – tej, która co pewien czas daje
pokazy, i tej, która ćwiczy wyłącznie dla siebie) bez pani Grażyny.
Z wykształcenia psycholog, przez jakiś czas pracowała we Wrocławiu w Teatrze Współczesnym i operze, by w 1979 roku na zaproszenie ówczesnego prezydenta Koszalina Eugeniusza Żubera przenieść się tutaj. Szybko dała się poznać jako utalentowany pedagog
(zajęcia z młodzieżą w Miejskim Domu Kultury i szkołach) i choreograf (Bałtycki Teatr Dramatyczny).
Szyk, Gracja – to nazwy prowadzonych przez panią Grażynę Mulczyk-Skarżyńską zespołów. Ale pisane małą literą słowa te to również elementy jej charakterystyki. Dodać by trzeba jeszcze z pewnością urok, elegancję, charyzmę i klasę. Zawsze uśmiechnięta,
życzliwa, pełna energii podkreśla, że upływ czasu nie musi oznaczać
zgody na „rdzewienie”. A więc na parkiet, drodzy państwo!
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JESTEŚMY
GŁODNI
SUKCESÓW
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Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy
Śniadeckich działa od dwóch lat, a wydaje
się jak by była tam od zawsze. Przyzwyczailiśmy się do niej i do tego, że umożliwia
oglądanie w Koszalinie wydarzeń dużej
rangi – kulturalnych i sportowych.

O

statnim takim przeżyciem był mecz
reprezentacji piłkarek ręcznych Polski
i Węgier rozgrywany w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Co prawda
Polki - wyraźnie słabsze w konfrontacji
z rywalkami - przegrały (zrehabilitowały
się w potyczce rewanżowej na Węgrzech), ale koszalińska publiczność do ostatniego miejsca wypełniająca halę, robiła wszystko, by
dodać im sił dopingiem.
I właśnie ten doping zrobił na nas największe wrażenie. Pokazał,
jak bardzo pragniemy oglądać zwycięstwa „naszych”. Miejmy nadzieję, że kierownictwo hali, któremu należą się gratulacje za kolejną udaną imprezę, stworzy nam w tym roku jeszcze niejedną okazję
do wspólnego przeżywania pozytywnych emocji.
(Więcej zdjęć autorstwa Marka Michałka z meczu Polska – Węgry
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.prestizkoszalin.pl)
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Prawo
wagi
JACEK RUJNA
Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dziennikarz, redaktor. Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności. Mieszka
w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

O

udewater to miejscowość w Holandii, zaraz koło Goudy, a Gouda leży
o 46 km od Hagi. W tymże Oudewater trzymają trzymetrową wagę z czasów (a tak się przynajmniej chwalą),
w których Krzysztof Kolumb ruszał
odkrywać Amerykę. I mają piękny,
kultywowany od ponad 500 lat zwyczaj: ważenia czarownic.
Zaczęło się od tego, że obowiązkiem katów w wielu miastach Europy było, między innymi, empiryczne dowiedzenie, czy oskarżona
o czary kobieta jest czarownicą. Zadanie było dość proste: czarownice jak wiadomo latają na miotle, a jeśli latają, to muszą być lekkie,
lżejsze niż wskazywałyby na to proporcje ich ciała! Wrzucona do
wody baba (pławienie czarownic), jeśli unosiła się na powierzchni,
wydawała na siebie wyrok. Jeśli utonęła – była niewinna.
W Holandii rzecz się miała nieco inaczej – dziś byśmy powiedzieli humanitarnie: mało-dobrzy mistrzowie ważyli nieszczęśnice i na
tej podstawie orzekali, zgodnie z wymyślonym przez siebie algorytmem, czy proporcje wagi do postury są kompatybilne. Nie byli
wszakże wolni od grzechu korupcji i za parę guldenów często ogłaszali, że kobieta jest zbyt lekka.
Bałagan taki trwał do roku 1545, wtedy zdarzył się bowiem proces czarownic w obecności cesarza Karola V. Cesarz spojrzał na
którąś dziewczynę, podważył wyrok wydany przez mistrza z nieodległego Polsbroek i nakazał ponowne ważenie, którego podjął się
mistrz z Oudewater. Okazało się, że kobieta waży tyle ile powinna
(sto funtów) i zdjęto z niej zarzut latania na miotle. Chcąc podkreślić
swoją władzę cesarz radośnie nadał mistrzom z Oudewater, jako jedynym, przywilej ważenia czarownic z całej Europy.

W wieku XVI do Oudewater ciągnęły kobiety pragnące jednego; polisy ubezpieczeniowej czyli certyfikatu niewinności. Prawdopodobnie ważenie na życzenie nie było darmowe stąd mistrzowie
żyli dostatnio, a na dodatek nie spadało na nich odium łapówkarzy.
Czynnikiem ekonomicznym tłumaczyć można fakt, że nikogo już nigdy waga w Oudewater nie pogrążyła.
Konkluzje płynące z historii sądownictwa nie są dla współczesności zbyt budujące. Lat 500 minęło, a nie wypracowano do dziś
żadnego sądu na świecie, którego wyroków nie poddano by w wątpliwość. No, wyjątkiem niech będzie reguła stosowana na Dzikim
Zachodzie, a realizująca się niegdyś w powiedzeniu: „Bóg stworzył
ludzi, ale dopiero Samuel Colt uczynił ich równymi”.
W czasach cesarzy i królów stanowione przez nich prawa (i tylko
przez nich łamane) obowiązywały całe narody. Dziś próżno szukać
kodeksu honorowanego w danej społeczności. Prawo naturalne
(ius naturale) zgwałcone zostało przez Darwina, a w konsekwencji
przez kolonizatorów czy hitlerowców. Prawo Boże odrzucają całe
narody. Uniwersalne (wydawałoby się) prawo do samoposiadania,
prawo własności, prawo do utrzymania życia i prawo do owoców
pracy łamane są w zależności od doktryny politycznej obowiązującej na danym obszarze.
Warto się nad tym zastanowić, warto porozmawiać o tym ze znajomym „uczonym w prawie”. Jakie w ogóle my mamy prawa? Czy
jeśli dziś ktoś krzyknie, że jesteśmy czarownicą, to czy mamy pewność, że znajdzie się sędzia z Oudewater? A może nawet sędziowie
z Oudewater są przekupieni i nie mamy żadnych szans?
Jakby nie było, apeluję: nie wolno sądzić ludzi, żaden człowiek
nie ma takiego prawa. Wolno i należy natomiast sądzić ludzkie
uczynki.
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KOMFORT
BYCIA
U SIEBIE
AUTOR: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: WOJCIECH GRELA

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki obchodzi sześćdziesięciolecie
istnienia. Do 2013 roku przenosiła się z miejsca na miejsce. Żadne nie spełniało wymogów
przestrzeni odpowiedniej dla symfonicznych brzmień. Wędrówka zakończyła się ponad
dwa lata temu, kiedy filharmonicy wprowadzili się do pięknego, nowoczesnego budynku
w Parku Książąt Pomorskich. Sala koncertowa gości dziś nie tylko muzyków klasycznych
– grali tu m.in. Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Mikołaj Trzaska. Obiekt jest też przestrzenią
miejskich prestiżowych imprez. Przy okazji jubileuszu pytamy Roberta Wasilewskiego,
dyrektora o miejsce, czas i przyszłość dla Filharmonii Koszalińskiej.

J

ka podpunktów, które poza jubileuszem będą częścią obchodów
750-lecia miasta. Takimi akcentami będą koncerty symfoniczne
z muzykami orkiestry symfonicznej w roli solistów. Wystąpią m.in.
koncertmistrzowie Agnieszka Tobik, Natan Dondalski, pierwszy
oboista Dominik Wroniszewski. Chcemy, by zagrał u nas duet Wojciech Szymczewski/Bartosz Kołaczkowski, a w czerwcu odbędzie
się koncert połączonych orkiestr symfonicznych – koszalińskiej z norymberską. Chcemy w roku jubileuszowym jak najpełniej pokazać
nasz potencjał artystyczny.

- Jak Filharmonia będzie świętować jubileusz?
- Sezon zaczął się we wrześniu ubiegłego roku. W tym roku, 9
lipca, planujemy w Amfiteatrze wielkie widowisko z udziałem Wiesława Ochmana i będzie to główny punkt obchodów. Mamy też kil-

- Jak zmieniło się wasze życie w nowej siedzibie?
Mogę mówić za siebie, ale sądzę, że będę wyrazicielem odczuć
większości. Mamy fantastyczne – nie jest to słowo na wyrost – warunki do pracy artystycznej. Możemy nie tylko grać w sali dostosowanej
do wymogów koncertów symfonicznych, ale także odbywać profesjonalne próby do nich. Wiele filharmonii w Polsce nie może sobie

akie ma pan refleksje w jubileuszowym roku Filharmonii?
- Jubileusz to kolejny szczęśliwy moment – poza
otwarciem nowej siedziby Filharmonii – w którym
mogę uczestniczyć. Cieszę się, że mam możliwość
zarządzać majątkiem własnym Filharmonii. Bycie
dyrektorem takiej instytucji to zaszczyt, oczywiście także wyzwanie,
możliwość współpracy z wieloma fantastycznymi osobami. W tym
zespołem, który w ciągu ostatnich lat zmienił się w sensie kadrowym i jest wspaniały. Massimiliano Caldiego, znakomitego dyrygenta, zazdroszczą nam w całej Polsce.
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na tak wygodną pracę pozwolić. Dobra sala koncertowa to podstawa, ale mamy też dobre zaplecze administracyjne, techniczne. Wystrój wnętrz bez przepychu, raczej elegancki minimalizm. Wszystko
to jest bardzo ważne.
- Jeszcze trzy lata temu Filharmonia była „doklejona” do Centrum Kultury 105 i skazana na wynikające z tego kompromisy.
- Swoboda działania na pewno jest wielką wartością. Przedtem
musieliśmy dostosowywać się do działań CK 105, teraz zależymy
wyłącznie od siebie. Przede wszystkim i chyba to jest najważniejsze
– możemy grać więcej koncertów, dla większej publiczności i bardziej zróżnicowanym repertuarze.
- Miał pan poczucie wstydu, zapraszając wybitnych muzyków na
scenę kinową?
- Wstydu nie. Koncertowanie na scenie CK 105 oczywiście wiązało się z dyskomfortem, ale proszę mi wierzyć, że są miejsca w o wiele gorszej kondycji i sytuacji. Natomiast mogę się przyznać, że na
początku swojego dyrektorowania świadomie i z premedytacją
podjąłem decyzję o przeniesieniu filharmonii z Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego do CK 105, by pokazać absurd grania symfonicznego w kinie. W drugiej połowie lat 90. sala – wówczas Miejskiego
Ośrodka Kultury – miała być wielofunkcyjna, przeznaczona także na
potrzeby filharmonii, co jest udokumentowane. Skończyło się, jak
skończyło, przeróbką na kino. Warunki do grania były absurdalne
i dobrze, że władze w końcu podjęły decyzję o budowie osobnej
siedziby.
- Uważa pan to również za swój osobisty sukces?
- O nie, absolutnie! To był długi proces, począwszy od momentu,
gdy koncerty nie cieszyły się wielką popularnością, z latami coraz

większą, a tym samym filharmonia stała się tematem istotnym dla
władz i polityków. Gdyby nie ich dobra wola, żaden dyrektor nie
miałby nic do powiedzenia. To poważne decyzje finansowe, społeczne i cieszę się, że znaleźli się ludzie, którzy uwierzyli w ten pomysł. Inwestorem był ratusz, mój skromny udział dotyczył określania
wymogów akustycznych sali i innych pomieszczeń, konsultacji merytorycznych. Efekt to zasługa wielu osób.
-Z jakimi wrażeniami teraz wyjeżdżają z Filharmonii artyści? Jak
im się tu gra?
- Najlepszym dowodem, co myślą goście, jest księga pamiątkowa z ich wpisami. Są niezwykle pochlebne, emocjonalne i nie sądzę,
była to jedynie kurtuazja. Mamy naprawdę dobrą salę koncertową.
Goście wypytują nas, kto ją i budynek projektował, czy to praca
polskich czy zagranicznych architektów. Nie mówi się o tym często,
ale poza względami estetycznymi czy społecznymi Filharmonia jest
bardzo udanym projektem pod względem ekonomicznym. Stosunek kosztów do jakości budynku jest nieporównywalny z tego typu
inwestycjami w Polsce. Nieco ponad 30 milionów robi wrażenie na
zarządcach filharmonii budowanych za dwukrotnie większe pieniądze. Tymczasem nam udało się skroić inwestycję na miarę naszych
potrzeb w rozsądnej kwocie. Nie mamy zbędnych pomieszczeń,
sprzętów, tylko to co niezbędne dla muzyki.
- Jeszcze przed budową Filharmonii pojawiały się głosy krytyczne wobec tej inwestycji, obawy, że tak duża sala nie zapełni się
publicznością. Z dzisiejszej perspektywy były one uzasadnione?
- Posługując się najprostszym wskaźnikiem – namawiam tych
krytyków, by spróbowali od ręki kupić bilet na jakikolwiek koncert.
Nie jest to możliwe, bo najczęściej salę mamy dawno wyprzedaną. Cieszę się, że zaspakajamy potrzebę muzyki klasycznej, która
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jak widać jest spora. Oczywiście, zawsze powstaje dylemat, czy
nie ma innych miejskich priorytetów, i czy pieniędzy nie można
wydać na inne cele. Chcę jednak podkreślić, że udało się nam
uchwycić moment, kiedy realizacja tego projektu była w ogóle
możliwa. On już minął i nie sądzę by w przyszłości się pojawił.
O tym boleśnie przekonał się Słupsk. Już 10 lat temu miasto było
mocno zaawansowane w projekt modernizacji tamtejszej sali, ale
z różnych względów nie udało się go przeprowadzić. Podobnie
jest w przypadku Filharmonii Krakowskiej. Warto było pilnować
chwili, gdy na inwestowanie w filharmonie były unijne pieniądze,
inwestycjom sprzyjał klimat i warto było go wykorzystać. Nam się
udało.
- W nowej siedzibie możecie nie tylko grać koncerty, ale jest
i miejsce na inne wydarzenia...

chętnie organizują na sali koncertowej sesje zdjęciowe, nagrania.
U nas jest po prostu ładnie.
- Wybiegnijmy w przyszłość i pomówmy o wyzwaniach dla Filharmonii.
- Cóż, mogę wybiegać w przyszłość na tyle, na ile mam umowę,
czyli 2,5 roku (śmiech). Wyzwaniem i problemem, z którym zmagamy
się nie tylko my, ale i filharmonie w kraju, jest wynagrodzenie muzyków. Sytuacja jest niesatysfakcjonująca. Trzeba ją widzieć wielopłaszczyznowo, biorąc pod uwagę choćby aspekt edukacyjny, a więc to,
ile czasu zajmuje kształcenie muzyczne i jak trudno dostać się do
orkiestry. Nieustannie sprawdzać się na estradzie zgodnie z mottem
„muzyk jest wart tyle, ile jego ostatni koncert”, więc wymaga to ciągłej
dbałości o rozwój, kondycję muzyczną, psychiczną, fizyczną. W tym
kontekście wynagrodzenie, jakie mogę zaproponować dziś muzykom, jest powodem mojej frustracji. Sytuacja ta rodzi napięcia, ale
mimo nieukrywanego konfliktu jaki w filharmonii ma miejsce, nie ma
on wpływu na jej artystyczną działalność. Słuchacze go nie odczuwają.
- Da się to zmienić?
- Nie wiem, jak znaleźć rozwiązanie. Sądzę, że mogą być nim
dodatkowe źródła finansowania. Zasięg działalności teatru czy filharmonii wykracza poza miasto, a więc mogłyby to być też źródła
zewnętrzne, jak w przypadku Wrocławia, gdzie filharmonia ma ich
aż sześć. W naszym przypadku byłoby to trudne. Mamy wsparcie
województwa w formie dotacji Urzędu Marszałkowskiego, choć
wciąż jest niewystarczające.
- A wyzwania artystyczne?
- Mam marzenie, które też wiąże się z finansami – rozbudowanie
orkiestry, co będzie miało wpływ na repertuar. Nie jest to marzenie wygórowane. Jestem dumny z muzyków, instrumentów, które mamy – kupiliśmy dobrej jakości sprzęt. Dziś mamy jednak zbyt
mały skład, by zagrać niektóre utwory.
- Jaką rolę – poza koncertowaniem – widzi pan dla filharmonii?
- To kluczowa sprawa. Pierwsza jest oczywiście artystyczna. Druga jest związana z edukacją, która w ostatnich 25 latach została właściwie sprowadzona do zera. Przypomnę, że przed rokiem 1990 filharmonia była organizatorem wieluset koncertów kameralnych dla
dzieci i młodzieży. Po transformacji ustrojowej ta działalność została
zupełnie zlikwidowana i przez wiele lat nie udało się jej przywrócić. W ostatnich latach udało się przez dwa sezony zagrać koncerty dla najmłodszych, a korzystały z nich całe rodziny, seniorzy. Ale
jest to niewystarczające i związane – znów – z brakiem pieniędzy;
merytorycznie i artystycznie jesteśmy przygotowani do funkcji edukacyjnej. Po trzecie filharmonia powinna być istotnym elementem
kulturotwórczym, ale też miastotwórczym. Tak już po części jest –
wiele osób związanych z filharmonią przyjechało tu, zamieszkało
z rodzinami i wiąże przyszłość z miastem, oddając mu swoją energię. Myślę też, że środowisko filharmonii i innych instytucji mogłoby
i powinno być inicjatorem dyskusji o kulturze, o sensie i kierunkach
jej funkcjonowania. Szkoda, że nie artykułujemy swoich obserwacji
i nie wykorzystujemy potencjału doświadczeń.

- Póki co możemy jedynie grać koncerty. Oczywiście nie tylko
filharmoniczne. Ale wciąż ze względu na zapisy prawne tylko koncerty.
- Mam na myśli to, że możecie wybierać, kto na scenie zagra,
a więc podnosić jakość miejskiej oferty muzycznej.
- Ze względu na ograniczenia związane z dofinansowaniem nie
mamy przez pięć lat możliwości wynajmowania sali. Musimy każdorazowo być organizatorem koncertu. Tak jak pani mówi, mamy
więc wpływ na dobór artystów i wszystkie aspekty ich występów.
Obiekt z dobrą akustyką – jak nasz – przyciąga muzyków, którzy po
prostu chcą tu zagrać. Nie zawsze się dogadujemy, negocjacje bywają trudne. Ofert jest bardzo dużo. Poza koncertami różni twórcy

- Ma pan ulubione miejsce w filharmonii?
- Ulubionym jest sala koncertowa. Tam się nie tylko dobrze słucha
muzyki, ale i miło przebywa. Jest też takie niedostępne dla nikogo
miejsce pod dachem. Otwarta przestrzeń prawie pod koronami
drzew. Bardzo przyjemne, gdy na dworze robi się zielono. Można
się tam odizolować od problemów, wyciszyć. Czasami sobie tam
idę, a potem łatwiej mi rozwiązywać problemy. Niestety, nie mam
okazji przebywać tam często.
- Grywa pan jeszcze w orkiestrze?
- Jak potrzeba więcej klarnecistów... Zawsze robię to z wielką
przyjemnością. Chyba wciąż czuję się bardziej muzykiem niż urzędnikiem.
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HS99 I
„MORZE ARCHITEKTURY”
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK

Filip Springer, znany reporter pisujący o architekturze i przestrzeni publicznej, przyznał
kiedyś, że zanim pierwszy raz przyjechał do Koszalina, wiedział o naszym mieście tylko
tyle, że działa w nim renomowana Pracownia Architektoniczna HS99. Jej ogólnopolską
markę ugruntowała w ostatnich latach seria prestiżowych nagród. Spowodowały one,
że na działalność HS99 życzliwiej i z większym zainteresowaniem niż dotychczas zaczęło
również patrzeć lokalne środowisko.

P

rojektem, który przyniósł HS99 najważniejsze polskie nagrody w dziedzinie
architektury było zrealizowane w Katowicach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA). Wymieńmy w porządku chronologicznym: Bryła
Roku (2011), Nagroda SARP za Najlepszy Budynek Wzniesiony ze
Środków Publicznych (2011), Najlepszy Budynek Użyteczności Publicznej 2000-2012; Grand Prix Życie w Architekturze za Najlepszą
Realizację 2000-2012; Nagroda Architektoniczna „Polityki” (2012);
Budynek Roku (2012) oraz mnóstwo pomniejszych wyróżnień i nominacji. Jeśli dodać uznanie dla projektu Villa Moderna oraz Brick
Award, czyli ubiegłoroczną nagrodę za najlepszy w kraju budynek
zrealizowany z wykorzystaniem cegły dla wybudowanego w Koszalinie domu wielorodzinnego przy ulicy Zwycięstwa 109, dostajemy
obraz pracowni architektonicznej z czołówki krajowej.
Partnerzy HS99 – Dariusz Herman, Wojciech Subalski i Piotr Śmierzewski – mówią bez fałszywej skromności, że z powodzeniem mogliby prowadzić swoją pracownię w dowolnym polskim mieście,
ale świadomie wybierają Koszalin. - Udowodniliśmy już, że nie
miejsce jest ważne, a ludzie. Razem z naszymi współpracownikami
tworzymy zespół, która ma swoją wypracowaną markę.My to wiemy

i ta świadomość nam wystarczy – mówią. – Funkcjonując w Koszalinie, jesteśmy nieco na uboczu, z daleka od branżowych ploteczek
i animozji. Skupiamy się na pracy.
Liczne wyróżnienia i nagrody, jakimi w ostatnim czasie obsypana
została Pracownia spowodowały, że zaczęła być ona inaczej odbierana w samym mieście – choćby przez środowisko samorządowe.
Uznawane wcześniej za radykalne postulaty partnerów HS99 - takie jak rozstrzyganie wszelkich istotnych kwestii dotyczących przestrzeni publicznej w drodze otwartych konkursów organizowanych
według kryteriów i z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) - przestały budzić opór. Dlatego na przykład w składzie komisji konkursowej mającej za zadanie wybrać najlepszą koncepcję zagospodarowania przestrzennego śródmieścia
Koszalina znalazł się Piotr Śmierzewski. W prace przygotowawcze
i dyskusje dotyczące kierunków tego zagospodarowania włączył
się bardzo aktywnie Wojciech Subalski.
MORZE ARCHITEKTURY
W zgodnej opinii architektów wiedza przeciętnego Polaka na
temat uprawianej przez nich dziedziny twórczości jest znikoma,
a wręcz z pokolenia na pokolenie maleje. Duże znaczenie dla
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kształtowania współczesnego myślenia o architekturze w Polsce ma
publicystyka wspomnianego już Filipa Springera. Dariusz Herman
z HS99 mówi: - Ma on umiejętność definiowania problemów i przekładania ich na ideę. Jego „Zaczyn” jest najważniejszą książką napisaną w języku polskim poświęconą architekturze współczesnej.
To lektura dla architektów, ale i szerzej - dla ludzi interesujących się
kulturą, bo to mądra książka o architekturze. Autor dotyka między
innymi takich zagadnień jak granica kompromisu, na jaki może
zgodzić się w poczuciu odpowiedzialności architekt albo granica
eksperymentu. Kiedy mówimy o braku szerszej świadomości architektonicznej, książki takie jak Filipa Springera mają wielkie znaczenie, bo przełamują skostniałe wyobrażenia. My jako pracownia,
jako trzej architekci, również chcemy mieć wpływ na poszerzanie
wiedzy o architekturze i kształtowanie pewnych wzorców. Dlatego
Piotr Śmierzewski wszedł do lokalnego zarządu Stowarzyszenia
Architektów Polskich, został wiceprezesem do spraw twórczości,
właśnie między innnymi po to, żeby krzewić wiedzę o architekturze.
Pomysłem Piotra Śmierzewskiego jest seria otwartych wykładów
ułożonych w cykle, które będą realizowane przez najbliższe cztery lata i dzięki którym będzie się można w Koszalinie zetknąć się
na żywo z wybitnymi architektami, poznać współczesne tendencje
w projektowaniu. Całość nazywa się „Morze architektury”, a pierwszy cykl - „Śląsk nad morzem” (6 wykładów wybitnych architektów
ze Śląska). Pierwszy wykład zaprezentował w styczniu br. Stanisław
Niemczyk, architekt – legenda. W lutym gośćmi byli Andrzej Duda
i Henryk Zubel. Kolejne spotkania zaplanowane są w każdy trzeci
czwartek miesiąca w klubie Kawałek Podłogi. Najbliższe 17 marca
br. – z udziałem Przema Łukasika i Łukasza Zagały.
Wojciech Subalski: - I to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, co
się u nas w HS99 zdarzyło w roku 2015. Zakładamy, że nie zabraknie w Koszalinie osób, które zamiast obejrzeć kolejny, ładny film na
przykład o Wenecji, będą wolały przyjść i posłuchać na żywo o tym,
jak powstaje architektura. Nazwiska, jakie mamy na liście zaplanowanych gości, to absolutna ekstraklasa. To tak jakby zaprosić do
naszej filharmonii Krzysztofa Pendereckiego albo Jerzego Maksymiuka.
W ROLI AUTORYTETÓW
Dariusz Herman i Piotr Śmierzewski prowadzą zajęcia dla studentów kierunku Wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej. Jak mówią,
to też jest sposób oddziaływania na świadomość ludzi, którzy później będą decydowali o różnych aspektach estetycznych miejskiej
czy prywatnej przestrzeni.
O tym, że partnerzy HS 99 uzyskali już status mistrzów zaświadcza
jeszcze jeden fakt. Otóż w wydanej w 2015 książce Ewy Mańkowskiej zatytułowanej „Architektura jest najważniejsza. Rozmowy” są
trzema z łącznie 11 rozmówców autorki. A wybrała ona – jak podkreśla - najciekawszych obecnie architektów w Polsce.
Książka Ewy Mańkowskiej stała się głośna w środowisku architektów. Dąży do zdefiniowania pozycji architekta. - Reprezentuje bardzo krakowski punkt widzenia, gdzie w architekcie widzi się artystę
– mówi Piotr Śmierzewski. – My myślimy o naszej roli inaczej.

Wojciech Subalski: - Pozycja architekta się zmienia. Upowszechnienie programów komputerowych odziera naszą pracę z pewnej
aury wyjątkowości. Zdarzają się sytuacje, że ktoś mówi „co to za
problem, włączy pan komputer i poprawi”. W takim ujęciu architekt
sprowadzony zostaje do pozycji wyłącznie projektanta, a nawet producenta obrazków. Swobodzie twórczej nie służy również wysokie
wystandaryzowanie - na przykład w przypadku obiektów użyteczności publicznej, choćby biurowców. Obwarowania prawne, energetyczne i inne narzucają właściwie rozwiązania, nie pozostawiając
dużego pola manewru. Dlatego architekci odwołują się do sprawdzonych rozwiązań gwarantujących bezproblemowe uzyskanie
określonych parametrów budynków. I trudno się temu dziwić. Ale
właśnie tu pojawia się jednocześnie duże niebezpieczeństwo unifikacji, a w odniesieniu do architektów – pewnego zdeprecjonowania
zawodu jako zawodu twórczego. Część pracy, którą kiedyś wykonywał architekt samodzielnie, obecnie wykonują wyspecjalizowani
fachowcy: konstruktorzy, instalatorzy, energetycy etc. I tu pojawia
się pozorny paradoks: ktoś może stwierdzić – wasza rola jest coraz mniejsza, ale w rzeczywistości ona jest nadal ogromna i ważna.
Architekt musi poskładać w całość szereg jednostek, elementów.
I musi to zrobić tak, by z czystym sumieniem się pod tym podpisać.
PROJEKTY
Działania prospołeczne to tylko cząstka aktywności Pracowni.
Główna część to oczywiście kolejne projekty przygotowywane albo
czekające na realizację budowlaną. Tak jak projekt sali koncertowej
dla Szkoły Muzycznej w Rybniku, który znalazł się w zawieszeniu,
bo ze względu na zmianę ekipy rządzącej (szkoły muzyczne podlegają Ministerstwu Kultury) dyrektor szkoły nie ma jeszcze pełnomocnictw do podpisania umowy z wykonawcą. Dariusz Herman:
- Projekt rybnicki jest obecnie najważniejszą naszą pracą. Nie ze
względu na zakres czy skalę projektu, ale ze względu na charakter,
na funkcję obiektu. Każda sala koncertowa to zupełnie inne warunki, inne wymagania. Trzeba zachować maksymalną staranność i sięgnąć po mnóstwo wiedzy specjalistycznej.
HS99 będąc małym, zatrudniającym 10 osób, biurem architektonicznym, do projektu rybnickiego używa wyników pracy około 70
ludzi. Takim „wojskiem” realizuje się specjalistyczne projekty. Tych
70 osób dodaje od siebie swoje „cząstki” do ogólnego efektu. Piotr
Śmierzewski tłumaczy: - To kolejna sala koncertowa, jaką zaprojektowaliśmy. Większość wykonaliśmy uczestnicząc w konkursach
architektonicznych. Tu warto wymienić choćby słynną, obsypaną
nagrodami Filharmonię Szczecińską; w konkursie na nią dostaliśmy wyróżnienie. Później projektowaliśmy Centrum Kultury imienia
Górników Wałbrzyskich, które jest de facto siedzibą Filharmonii Sudeckiej. Jedna sala na ponad 600, druga na 300 osób. Projekt dla
Wałbrzycha, w którym przeszliśmy pełny proces projektowy (kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, kosztorysy, specyfikacje) czeka od roku gotowy na decyzje samorządu wojewódzkiego, bo i w tym przypadku istnieje konieczność zatwierdzenia jego
realizacji w skomplikowanym ciągu decyzyjnym. My na niego nie
ma żadnego wpływu; po prostu czekamy.
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Doświadczenie zdobyte przy okazji Wałbrzycha jest dla Pracowni
HS99 bardzo cenne. Zaczęła wtedy współpracę z firmą akustyczną
Müller-BBM GmbH z Berlina, jedną z najważniejszą w tej branży na
świecie. Nie można zaprojektować właściwie sali koncertowej bez
wsparcia specjalistów i bez – to konsekwencja – stosunkowo dużego budżetu na projekt. To wyjaśnia, dlaczego wiele z sal powstałych
w ostatnim czasie „nie gra”. Nie spełniają oczekiwań pod względem
akustycznym, bo zostały źle zaplanowane. - Czasami architektom
wydaje się, że wiedzą wszystko i rezygnują ze wsparcia ekspertów.
Skutek? Sale może i ładne, ale niespełniające najważniejszej funkcji,
czyli nietworzące odpowiednich warunków akustycznych – podkreśla Piotr Śmierzewski.
ZA KULISAMI
- Lubimy zadania, w których jest jakieś wyzwanie, jakiś problem
do rozwiązania – mówi Wojciech Subalski. - Zbieramy dane, analizujemy i formułujemy możliwe do przyjęcia tezy. Ten etap, etap
sformułowania problemu, który trzeba rozwiązać, jest kluczowy.
Dariusz Herman dodaje: - Technologia powstawania projektu

zakłada niezamykanie się na cudze poglądy, wymaga uważnego
słuchania siebie nawzajem. Najpierw stawiamy diagnozę, później
gromadzimy wszelkie pomysły, jeszcze później trzeba je ocenić i
wyłowić obiecujące. Nie ma to nic wspólnego z natchnieniem, wizją czy czymś w tym rodzaju. Oczywiście jakieś „przebłyski” się zdarzają, ale zawsze muszą one przejść pełną ścieżkę analizy i wartościowania. To wszystko musi być oparte na racjonalnych kryteriach.
W naszej pracowni zawsze lepszy pomysł wygrywał z gorszym. Nigdy nie było żadnego stawiania na swoim za wszelką cenę.
Piotr Śmierzewski: - Zawsze jest problem z nadmiarem pomysłów. Nigdy nie siadamy nad białą kartką. Czerpiemy z wcześniejszych doświadczeń, pożytkujemy rzeczy kiedyś już przemyślane
a nieużyte w jakichś projektach. Nawet jakieś wnioski z wcześniejszych dyskusji. Nie przypadkiem w naszej pracowni na każdym
kroku stoją modele budowane w związku z jakimiś wcześniejszymi
projektami. Każdy taki przedmiot może nasunąć pomysł wart rozważenia. Każdy zawiera jakąś ideę, która kiedyś tam mogła zostać
odłożona na bok, ale obecnie może na powrót być użyteczna, inspirująca. My tymi ideami oddychamy w naszej pracowni. Nie pra-

cujemy jedynie na komputerze, gdzie wszystko zaklęte jest w czarnej skrzynce. My pracujemy z istniejącymi fizycznie modelami. One
„są”. Zresztą wolimy mówić o ideach a nie pomysłach, bo pomysły
mają w sobie coś jednorazowego, coś doraźnego. Nam zaś chodzi
o idee rozumiane jako, coś co ma swoje kontynuacje, warianty, coś
co może nie mieć początku i końca. I nas właśnie to najbardziej
w architekturze interesuje.
REALIZACJE I PLANY
Miniony rok oznacza dla HS99 realizację niewielkiego, jeśli chodzi o skalę, ale bardzo wymagającego projektu - pierwszej części
siedziby szpitala psychiatrycznego dla prywatnego inwestora.
Piotr Śmierzewski: - Decydując się na ten projekt wiedzieliśmy, że
nie będzie to żadna spektakularna praca, spektakularny projekt
ultranowoczesnego szpitala. Jednocześnie był tam problem, który
należało rozwiązać. Uznaliśmy to za ciekawe wyzwanie.
Dariusz Herman: - Świadomość ograniczeń budżetowych
i otwartość inwestora na propozycje architekta są kluczowe w takich niskobudżetowych tematach.

Wojciech Subalski: - To nie był łatwy temat. Musiało zgodzić się
nam wiele czynników. Udało się, bo mieliśmy do czynienia z bardzo
otwartym i świadomych inwestorem, a z drugiej strony z wykonawcą, z którym również już realizowaliśmy budowy. Z Budomalem,
o którym tu mowa, realizowaliśmy budynek mieszkalny przy ulicy
Zwycięstwa 109. I wspólnie osiągnęliśmy sukces.
Kolejny lokalny projekt, jeszcze niezrealizowany, a powstały
w 2014 roku, to nowy budynek przedszkola i szkoły Mielnie. Znowu
inny obszar, nowe wyzwanie, inny charakter pracy. - Podjęliśmy się
tego zadania - wyjaśnia Dariusz Herman. – To jest szkoła inna niż
wszystkie. Są w niej dzieci od maleńkich do gimnazjalistów. Znów
pojawiło się wyzwanie: znaleźć w jednym budynku sposób na takie
przygotowanie przestrzeni, by bezkonfliktowo zaspokoić potrzeby
różnych grup wiekowych.
Tekst ten jest wersją artykułu poświęconego HS99, jaki ukaże się
w najnowszym „Almanachu koszalińskiej kultury” (premiera 30
marca br.)
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NIE BÓJ
SIĘ ZIMNA
- SCHUDNIESZ
AUTOR: ANNA RÓŻAŃSKA

Teoretycznie wiemy, co zrobić, by schudnąć.
Odpowiadamy automatycznie: zwiększyć
aktywność fizyczną i zmienić dietę na mniej
kaloryczną. Okazuje się jednak, że utrata
wagi jest bardziej złożonym zjawiskiem niż
dotychczas uważano.

W

odpowiedzi na rosnącą liczbę osób
zmagających się z chorobami, będącymi
konsekwencją nadwagi lub otyłości,
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
sformułowała wytyczne odnoszące się do optymalnej aktywności fizycznej. Zaleca się, aby osoby dorosłe, między 18. a 64. rokiem życia,
w ciągu tygodnia ćwiczyły przynajmniej 150 minut. Niekiedy jednak,
pomimo dużej aktywności fizycznej, masa ciała nie chce spadać. Co
jest przyczyną tego zjawiska?
ĆWICZĘ I NIE CHUDNĘ
Wydaje się, ze odpowiedź na to pytanie znaleźli naukowcy z City
University of New York pod kierownictwem prof. Hermana Pontzera. W opublikowanym w czasopiśmie „Current Biology” artykule
wyjaśniają, że ludzki organizm może przyzwyczaić się do większego
wysiłku fizycznego i ruszając się dużo, niekoniecznie spalamy więcej
kalorii niż nasi nieco bardziej leniwi znajomi.
Autorzy postanowili przyjrzeć się zapotrzebowaniu energetycznemu w kontekście uprawianej aktywności fizycznej, ponieważ natknęli
się na dwa, z pozoru sprzeczne, rodzaje wyników badań. Po pierwsze, eksperymenty wykazywały, że zwiększenie poziomu aktywności
fizycznej sprawia, że wydatkujemy więcej energii. Z drugiej jednak
strony istnieją badania, w których wykazano, że całkowite wydatkowanie energii w bardziej aktywnych populacjach zwierzęcych i ludzkich (np. myśliwych-zbieraczy z plemienia Hadza z Tanzanii) wcale
nie jest wyższe.
Dlatego też w swoim eksperymencie amerykańscy naukowcy
przez tydzień badali całodobowy wydatek energetyczny i poziom
aktywności fizycznej 332 osób w wieku od 25 do 45 lat z różnych
zakątków świata: z Ghany, RPA, Szeszeli, Jamajki i USA. Ustalono, że
istnieje słaby związek między aktywnością fizyczną i tym, ile w ciągu
dnia energii potrzebujemy. Pojawiał się on tylko w kontekście porównywania osób, które prowadzą siedzący tryb życia i tych, które
są umiarkowanie aktywne fizycznie. Różnica wynosiła 200 kilokalorii
na dobę. Co ciekawe, osoby, które uprawiały intensywnie sport zużywały w ciągu dnia tyle samo energii, co te, które były umiarkowanie
aktywne fizycznie.
Prawdopodobnie, gdy stajemy się bardziej aktywni fizycznie, or-

ganizm przystosowuje się do nowych, „niekorzystnych” warunków
i wydatkuje nieco mniej energii na funkcjonowanie komórek. W ten
sposób więcej energii jest dostępnej dla większych wymagań aktywności fizycznej. Dlatego tak ważnym elementem, wspomagającym
ćwiczenia w odchudzaniu, jest podjęcie odpowiedniej, zbilansowanej diety.
POMYŚL CIEPŁO O ZIMNIE
Okazuje się, że oprócz ćwiczeń fizycznych i diety na chudnięcie
ma wpływ również… temperatura pomieszczenia, w którym przebywamy. Choć większość z nas uzna, że 18 stopni Celsjusza jest zbyt
niską temperaturą do pracy, taką właśnie ciepłotę zalecają naukowcy.
Zimno oddziałuje na nasz organizm dwojako. Jak udowodnili naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego, przebywanie w niskiej temperaturze wywiera podobny efekt na nasz organizm jak uprawianie
sportu. Dużą rolę odgrywają w tym bakterie jelitowe, pośredniczące zamianie tkanki tłuszczowej w energię. Wraz z przebywaniem
w niższych temperaturach skład mikrobiomu jelitowego całkowicie
zmienia się, a nowe mikroorganizmy sprzyjają powstawaniu beżowej
tkanki tłuszczowej, dzięki której poprawia się metabolizm glukozy,
zwiększa tolerancja na niską temperaturę i następuje spadek wagi.
Również badacze z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie uważają, że niska temperatura
otoczenia, podobnie jak zwiększenie aktywności fizycznej sprzyja
utracie wagi, jednak według innego mechanizmu niż ten, zaproponowany przez uczonych z Uniwersytetu Genewskiego. Według Polaków, niska temperatura pobudza termoregulatory na powierzchni
ciała, a one przekazują informację o tym do podwzgórza do ośrodków kontroli temperatury wewnętrznej. W odpowiedzi na bodziec
zimna zwiększana jest wewnętrzna produkcja ciepła, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie poziomu tłuszczu w organizmie.
Jako optymalną temperaturę dla tej przemiany naukowcy podają 18
stopni Celsjusza.
Choć stan wiedzy o ludzkim metabolizmie wciąż się podnosi, niektóre codzienne procesy w pewnym stopniu pozostają dla nas zagadką. Przykładem może być pytanie, dlaczego niektórzy z nas chudną szybciej, inni wolniej. Dzięki kolejnym badaniom jesteśmy jednak
coraz bliżej uzyskania na nie odpowiedzi.
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Fizjoterapia stomatologiczna jako specjalność nie ma długiej historii. Reaguje na to, co
w ogromnym stopniu jest skutkiem zmian cywilizacyjnych. Męczący, pełen pośpiechu
tryb życia i stres zapisany w ciele wpływają na przyjmowanie niewłaściwej postawy.
Co za tym się kryje? Zmienia się mimika twarzy, pojawia się uczucie zaciskania szczęki,
z czasem przychodzi ból głowy. O tym, kiedy warto skorzystać z pomocy fizjoterapeuty
rozmawiamy z mgr Pauliną Dominikowską, prowadzącą w Koszalinie Gabinet Fizjoterapii
Prozdrowotnej.

F

izjoterapia stomatologiczna to zabiegi ordynowane
wyłącznie przez lekarza?
- Pacjent może się na nie zgłosić sam, o ile jest wystarczająco świadomy, by ocenić, że u fizjoterapeuty
uzyska potrzebną pomoc. Dentysta dostrzeże jednak więcej objawów, a więc również wskazań do interwencji fizjoterapeutycznej.
Równie często zdarza się, że ja kieruję pacjenta do stomatologa.
Jako fachowiec zwraca on uwagę na odsłonięte szyjki zębowe,
charakterystyczne trzaski, napięcie mięśni poruszających żuchwą,
a także informuje pacjenta o profilaktyce parafunkcji, wskazaniu do
odbudowy braków zębowych i zasadach higieny.
- Pacjenci nie uświadamiają sobie, że pewne uciążliwości, w tym
bóle głowy, mogą wynikać z problemów stomatologicznych?
- Rzadko. Dlatego do mnie trafiają raczej pacjenci kierowani
przez stomatologów. Najczęściej chodzi o szczękościsk albo bruksizm, czyli chorobliwe zgrzytanie zębami, nienaturalne i zbyt silne
ich ścieranie, ubytki zębowe, w ogóle problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym. Pacjent nie może odpowiednio szeroko otworzyć
ust, przez co lekarz ma utrudnioną pracę w stomatologii zachowawczej bądź chirurgicznej.

- Z czego wynikają u człowieka takie stany, jak zbyt silne napięcia mięśni żucia, szczękościsk czy bóle głowy?
- Zrzucić wszystko na stres, byłoby pewnie zbytnim uproszczeniem, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o staw skroniowo-żuchwowy
zachodzi silna korelacja z psychiką. Poza tym znaczenie mają inne
uwarunkowania: leczenie ortodontyczne, aparaty nazębne, silne
urazy - na przykład kontuzje na stoku narciarskim lub w trakcie innej
aktywności fizycznej. Generalnie wszystkie bodźce, które prowadzą do utrwalonej asymetrii twarzy.
- Jeśli nieprawidłowe działanie stawu skroniowo-żuchwowego jest utrwalone, to pewnie praca nad odwróceniem tej sytuacji
również musi trwać długo?
- Niekoniecznie. Cel pracy fizjoterapeutycznej to przywrócenie
optymalnej funkcjonalności mięśni wokół szpary ust i mięśni żucia
oraz zmotywowanie pacjenta do zmiany nawyków zdrowotnych – na
przykład symetrycznego przeżuwania pokarmu, bo ludzie często
gryzą i przeżuwają pokarm jedną stroną jamy ustnej. Zdarza się, że
sama zauważam zmianę już po pierwszym zabiegu, a dentysta potwierdza moją obserwację, bo pacjent był w stanie podczas wizyty
u niego szerzej otworzyć usta, co pozwoliło dotrzeć do strefy w jamie
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ustnej wcześniej niedostępnej dla narzędzi stomatologicznych. Ale
oczywiście trwała zmiana kosztuje dużo pracy mojej i pracy pacjenta. Pacjenci angażują się chętnie, kiedy w trakcie terapii odczuwają
mniejszą dotkliwość bólów symetrycznych wywołanych nadmiernym
napięciem mięśni.
- Czyli pacjent powinien w domu ćwiczyć?
- Koniecznie. Ja jako fizjoterapeutka przygotowuję go do tego,
jak powinien się zachowywać na co dzień, żeby sobie samemu pomóc. Zaczynamy od relaksacji mięśni żucia, karku, a następnie pracujemy nad prawidłową postawą ciała.
- Zła postawa ciała może powodować bóle głowy?
- Tak, jeśli w długim ciągu zależności wpływa ona na pracę stawu
skroniowo-żuchwowego. Znaczenie ma przede wszystkim ustawienie głowy, a co za tym idzie ustawienie barków. Później jest miednica, kończyny dolne... Cały czas patrzymy pod kątem stawu skroniowo-żuchwowego. Człowiek to złożona całość.
- Wróćmy do „naprawiania”.
- Nie mogę być z pacjentem przez 24 godziny na dobę, więc
musi on sam się pilnować. Ode mnie dostaje instrukcję, na co zwracać uwagę w życiu codziennym.
- Co więc powinien robić?
- Przede wszystkim musi zdać sobie sprawę
z tego, kiedy i w jakich okolicznościach silnie
napina mięśnie, o których mowa. Pacjenci na
przykład mówią, że dzieje się tak, kiedy prowadzą auto i są skupieni na ruchu drogowym,
kiedy długo pracują przy komputerze, albo
kiedy zwyczajnie irytują się na jakieś zdarzenie. Uświadomić sobie to, to zrobić pierwszy
krok. Człowiek, kiedy się denerwuje, mimowolnie i nieświadomie reaguje takimi napięciami, które potem przekładają się na napięcie żwaczy i złą ich pracę. Jeśli dzieje się tak
przez lata, zapominamy o tym i mechanicznie powtarzamy szkodliwą reakcję. Tak więc
to napięcie przekłada się na złą pracę stawu
skroniowo-żuchwowego, a ta wywołuje dokuczliwe bóle głowy.
- Czyli de facto w terapii wszystko zaczyna się od świadomości?
- Tak ważna jest świadomość własnego ciała. Najpierw musimy
sobie to poukładać w głowie, a później działać. Jeśli chodzi o poszczególne ćwiczenia, indywidualnie dobrane, siadamy z pacjentem przed lustrem i wspólnie je wykonujemy. Pacjent próbuje w gabinecie, a później ćwiczy sam. Już nie musi siedzieć przed lustrem.
Można ćwiczyć obojętnie gdzie: w domu, w szkole, w samochodzie.
Koniecznie parę razy dziennie. To nie wymaga wielkiego wysiłku,
trzeba tylko o tym pamiętać. Ale podkreślam: to co najważniejsze - poza technikami manualnymi - to właśnie edukacja pacjenta.
Zwłaszcza nauka relaksacji mięśni i trening oddechowy. Popularnie
mówimy o tym zjawisku „wyluzowanie”. Dla każdego znaczy to nieco inny stan, ale musimy się nauczyć go uzyskiwać.
- Zawsze się udaje?
- To sprawa indywidualna. Ale zazwyczaj połączenie terapii manualnej, zabiegów fizykalnych, edukacji pacjenta i jego samodzielnej pracy, daje dobre efekty. W niektórych przypadkach konieczna
jest ścisła współpraca ze stomatologiem. Czasami pacjent doskonale sobie radzi w ciągu dnia, a w nocy nadmierne i szkodliwe
w skutkach zaciskanie szczęk powraca. Wtedy prawdopodobnie
nie obejdzie się bez dobranej przez dentystę szyny relaksacyjnej.
- Szyna? To brzmi strasznie.
- Może nieciekawie się to nazywa, ale to nic strasznego. To na-

kładka zabezpieczająca przed ścieraniem zębów i chroniąca sam
staw. Warto zastosować również klasyczną fizykoterapię jak laseroterapia, ultradźwięki, sollux oraz kinesiotaping. Niekiedy trzeba
również skorzystać z farmakoterapii
- Ale o tym już decyduje lekarz?
- Tak, oczywiście. O zastosowaniu szyny relaksacyjnej również wyłącznie decyduje lekarz.
- Jeżeli chodzi o terapię manualną, to na czym ona polega?
- Techniki relaksacji powięziowo-mięśniowo-stawowej prowadzą
do autoregulacji napięć mięśni w obszarze głowy i szyi. Wybór technik zależy od tego, jakie jest pochodzenie problemu.
- Z tego wynika, że zanim fizjoterapeuta rozpocznie działanie,
musi dobrze rozpoznać przyczynę bólu?
- Podstawą skutecznej terapii jest wywiad, obserwacja pacjenta
podczas wypowiedzi oraz dokładne badanie palpacyjne, czyli za
pomocą dotyku. Do tego koniecznie współpraca z lekarzem stomatologiem, który również udziela fizjoterapeucie wskazówek.
Jeśli te konsultacje wykona się prawidłowo, wiadomo jak zabrać
się do pracy. Ja zabiegi zaczynam zazwyczaj na zasadzie „od ogółu do szczegółu”, bo często jest tak, że boli
nas w danym miejscu, ale poprzez oddziaływanie na zupełnie inne miejsce uzyskujemy
ulgę, rozluźnienie, ograniczenie bólu.
- Jeżeli pacjent pracuje sam, ćwiczy, jest
uważny, słucha Pani rad, to jak długo trwa
przywracanie stanu pierwotnego?
- Stan pierwotny jest trudny do osiągnięcia, bo po drodze zachodzą trwałe zmiany,
na przykład starcie zębów. A praca trwa
zależnie od konkretnego przypadku – raz
krócej, raz dłużej. Jeżeli pacjent uwierzy,
że najwięcej zależy od niego samego i systematycznie pracuje nad sobą zgodnie ze
wskazówkami fizjoterapeuty, odczuwalne
zmiany przychodzą dość szybko. Musi tylko
bardzo się pilnować. We wszystkich tych
sytuacjach, kiedy zwyczajnie zareagowałby
zaciśnięciem szczęk, nie robić tego a wręcz
wykonać proste ćwiczenia rozluźniające. Im
więcej czasu i swoich myśli poświęci problemowi, tym szybciej
będą wyraźne efekty.
- Fizjoterapia stomatologiczna to chyba młoda dziedzina?
- Trzeba podkreślić, że bardzo ważna. Jest ona częścią fizjoterapii. Pierwszy wyspecjalizowany polski gabinet fizjoterapii stomatologicznej pojawił się w Krakowie kilka lat temu. Pierwsze kursy dokształcające w tej dziedzinie zostały zaproponowane stosunkowo
niedawno w Poznaniu, Krakowie, Warszawie.
- Jak reagują na nią dentyści?
- Stomatolodzy są zadowoleni ze współpracy, zwłaszcza że w konsekwencji wzrasta komfort i efektywność pracy z pacjentami poddanymi fizjoterapii stawu skroniowo-żuchwowego. Trzeba podkreślić, że bardzo ważna jest także współpraca z innymi specjalistami:
psychologami, psychiatrami i neurologami. Zdrowie i zadowolenie
pacjentów jest najważniejsze, a najistotniejszym wspólnym celem
jest trwałe usunięcie bólu.

GABINET FIZJOTERAPII PROZDROWOTNEJ
Paulina Dominikowska,
ul. Bogusława II 3a.
tel.: 601 643 627
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SUMA SERVICE:
WSZECHSTRONNOŚĆ,
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: WOJCIECH GRELA/ARCHIWUM SUMA SERVICE

Mało kto tak cieszy się z trwającego ożywienia na koszalińskim rynku gastronomicznym
jak firma Suma Service. Dla niej każdy nowy lokal to potencjalny klient. Powiedzmy
jednak od razu: firma jest co prawda koszalińska, ale zasięg jej działania to cała Polska.
Jest w stanie zaopatrzyć w sprzęt gastronomiczny kuchnię każdej restauracji czy hotelu.
Pomoże ją zaprojektować, urządzi a później zapewni niezawodny serwis. Gastronomia
to główna, ale tylko jedna z czterech specjalności Suma Service. Rozmawiamy o nich
z założycielem i szefem firmy Rafałem Smelkowskim

R

zeczywiście może się do Państwa zgłosić każdy klient budujący hotel albo
restaurację?
- Oczywiście. Najlepiej jeśli zrobi to
jeszcze przed podjęciem działań stricte
budowlanych, czyli na etapie projektowania. Wtedy jesteśmy w stanie zaproponować mu rozwiązania „uszyte” dokładnie pod jego potrzeby,
bez późniejszego dostosowywania się do już istniejących konstrukcji i ścian.
- Jak rozumiem, pomagają Państwo już na etapie projektowania
rozplanować wyposażenie?
- Takie podejście jest efektywniejsze. Jeśli planujemy pomieszczenia pod konkretne urządzenia, do maksimum wykorzystujemy
ich powierzchnię przy zachowaniu ergonomiczności i jednocześnie
zapewniamy warunki do optymalnego działania maszyn.

- Klienci rzeczywiście są tak dalekowzroczni?
- Niestety, częściej jest odwrotnie. Wtedy trzeba się z ciągami
kuchennymi albo innymi instalacjami dostosowywać do gotowego
już miejsca. Czasami nawet częściowo przerabiać wnętrza. Klient
musi się wtedy godzić na jakiś kompromis, który często polega na
tym, że nie do końca da się wykorzystać możliwości urządzeń. Jeśli
zaś współpracujemy od początku, klient ma więcej opcji. Przedstawiamy mu wtedy warianty rozwiązań, doradzamy. Oczywiście decyduje on, ale sądzę, że jest mu łatwiej podjąć decyzję.
- Ważne jest zapewne właściwe zaplanowanie dostępu do
wody, prądu, gazu, wentylacji.
- To jest kluczowe. Ale chodzi również o to, by zapewnić komfort
tym, którzy później będą w tym miejscu pracować pod presją czasu.
W wielkiej kuchni bywają momenty spiętrzenia zamówień i źle jest,
kiedy ludzie sobie nawzajem przeszkadzają ze względu na szczupłość miejsca albo niewygodne usytuowanie urządzeń. Jeśli jeste-
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śmy obecni w procesie projektowania na wczesnym etapie, klient
ma pewność, że wszystko zostało sprawdzone i dobrze ulokowane.
I zwyczajnie oszczędza na tym pieniądze.
- Jakim kłopotem są choćby źle rozmieszczone gniazdka, wie
każdy, kto wprowadził się do nowego mieszkania czy domu.
- W przypadku obiektów gastronomicznych ten dyskomfort jest
wielokrotnie większy. Nie raz zdarzało nam się wejść do lokalu
i stwierdzić, jak dużo poprawek jest koniecznych, zanim będziemy
mogli Prawidłowo zamontować kupiony przez klienta sprzęt. Mówimy: „tu musicie wykuć dziurę, tu przeciągnąć przewody, a tu obniżyć odpływ, bo został zrobiony jak dla instalacji domowej a instalacje przemysłowe rządzą się innymi wytycznymi”. Szkoda na to czasu
i pieniędzy, bo przecież każda poprawka to wydatek. Klienci często
nie zdają sobie z tego sprawy, że kuchnie profesjonalne i domowe
to zupełnie różne wymagania od strony przepisów.
- Klienci otwierają lokal gastronomiczny i tego nie wiedzą?
- Zdarza się tak, choć obserwujemy, że świadomość inwestorów
rośnie. W ramach kompleksowego podejścia do obsługi staramy
się organizować szkolenia dla klientów. To jest nasz dodatkowy atut
na rynku. Podstawowy to wspomniana już kompleksowość naszych
usług – od projektowania, przez realizację po nadzór nad inwestycją.
- Myślę, że to wygodne, kiedy klient może przed zakupem zobaczyć działanie jakiegoś urządzenia.
- U nas rzeczywiście klient może wcześniej obejrzeć dane urządzenie i poznać jego funkcjonowanie, technologię. Współpracujemy z kucharzami z regionu, którzy w naszym studiu kulinarnym robią prezentacje nowości. Nabywcy to doceniają, mówią nam o tym
wprost. Suma Service chce być prekursorem nowych trendów. Dlatego pokazujemy, jak tę samą ilość pracy można wykonać z wykorzystaniem mniejszej ilości energii, jak gotować zdrowo, jak wykorzystywać maksimum możliwości urządzeń, które są coraz doskonalsze.
Czas nam sprzyja, bo temat kulinariów jest bardzo modny. Kuchnia
jest stale obecna w telewizji, kucharze są traktowani na równi z artystami. U nas można porozmawiać o tym, jak zapewnić odpowiednie
zaplecze tym, dla których gotowanie to codzienna praca.
- Państwo szkolą klientów, pokazują im nowości, ale i sami również muszą trzymać rękę na pulsie, zdobywać nową wiedzę. Jak
to Państwo robią?
- To jest niekończący się proces. Nasi handlowcy dopiero co wrócili na przykład ze szkolenia we Włoszech, z fabryki urządzeń grzewczych, jednego z liderów branży. Producenci wiedzą, że muszą mieć
znających ich produkty doradców na całym świecie, więc takie
szkolenia organizują, a my skwapliwie z nich korzystamy. Oprócz
zagranicznych są szkolenia w kraju, certyfikowane zajęcia, różnego
rodzaju kursy. Jeszcze inne źródło wiedzy to specjalistyczne targi.
- Z Państwa punktu widzenia udział w targach to bardziej orientowanie się w trendach, czy eksponowanie własnej oferty i sprzedaż?
- I to, i to. My jeździmy na targi producentów, takie jak odbywające się co dwa lata w Mediolanie, najważniejsze targi gastronomiczne w Europie, gdzie podpatrujemy najnowsze trendy u źródła, by
później zapoznać z nimi naszym klientów. Na targach pokazujemy
naszą ofertę w okrojonym znacznie zakresie, żeby tylko zasygnalizować nasze możliwości.
- Kiedy spojrzeć na Państwa nową siedzibę przy ulicy Morskiej,
to widać, że firma się rozwija.
- Zmiana miejsca była podyktowana naszymi potrzebami. W poprzedniej lokalizacji brakowało nam już przestrzeni. Nie byliśmy
w stanie otworzyć studia kulinarnego z prawdziwego zdarzenia,
działającego i służącego cyklicznym szkoleniom. Obecnie dysponujemy również obszernym magazynem, w którym mamy zgromadzone urządzenia oraz drobne akcesoria, które są najczęściej
potrzebne w gastronomii, a które najszybciej się zużywają i trzeba
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je kupować od ręki. Takie rzeczy jak naczynia, pojemniki, sztućce.
Magazyn jest też naszym magazynem środków higieny instytucjonalnej, bo to jeden z działów firmy.
- Firmę założył Pan 20 lat temu. Jak się zorientowałem, ma ona
w dużym stopniu charakter rodzinny.
- Warto wspomnieć, że wcześniej mój tato pracował przez 35 lat
w Spomaszu. Instalował urządzenia w gastronomii i w hotelach.
Tato chyba gdzieś w genach przekazał mi swoje zainteresowania.
Pierwszym zatrudnionym w naszej firmie był mój najmłodszy brat,
Michał. Odpowiada on za całą logistykę, zaopatrzenie i zakupy. Po
paru latach dołączył drugi brat, Adam, również młodszy ode mnie.
On specjalizuje się w projektowaniu, w doborze urządzeń dla pralni, również projektowaniu pralni. Poza tym jest odpowiedzialny
za dział spożywczy. Łącznie pracuje nas tutaj piętnaścioro, ale nie
wszyscy to krewni...
- Pracuje z Panem małżonka, pani Małgorzata.
- Kluczowa osoba. Małżonka wcześniej była nauczycielką. Przyszła do firmy na chwilę, żeby pomóc. Jest człowiekiem czynu, więc
mocno się zaangażowała i została. Obecnie firma sobie nie wyobraża funkcjonowania bez niej.
- Pani Małgorzata jest pierwszą osobą, z którą kontaktuje się
nowy klient. Dużo od niej zależy.
- To jakie wrażenie odniesie potencjalny klient w momencie, kiedy zadzwoni albo nas odwiedzi po raz pierwszy, jest niezwykle istot-

ne. Małgorzata bierze na siebie ten pierwszy kontakt, a później staje
się swoistym przewodnikiem klientów. Tych stałych zna doskonale.
W takim stopniu, że nawet nie musi zapisywać, jak wyglądały wcześniejsze zakupy danej osoby, umie kompetentnie doradzić. Lubi
swoją pracę. Klienci to wyczuwają i doceniają.
- Pozostali pracownicy to projektanci i serwisanci...
- I handlowcy. Podziały u nas nie są ostre. Siłą rzeczy trzeba łączyć
wiele kompetencji. Są osoby, które projektują, ale również negocjują z klientami. Ale też są handlowcy, którzy nie projektują: biuro
obsługi klienta, czyli sprzedaż stacjonarna, handlowcy w terenie.
Poza tym serwisanci, kierowcy i magazynier.
- Jakich zamówień jest więcej, uzyskiwanych w przetargach czy
z wolnej ręki?
- Uczestniczymy w zamówieniach publicznych, skupiamy się
jednak na inwestorach prywatnych, głównie na hotelach. Zlecenia
pozyskujemy poprzez targi, różnego typu imprezy, prezentacje, reklamę, ale także przez działalność handlowców w terenie. Najlepszą reklamą jest rekomendacja od zadowolonego klienta. Ją najbardziej sobie cenimy i o nią zabiegamy. Najczęściej pracujemy na
Wybrzeżu, choć miewamy również realizacje w głębi kraju.
- Niektóre bardzo prestiżowe, jak słynne Afrykanarium we
Wrocławiu. Jak to się stało, że starania o to zlecenie wygrała firma z Koszalina, na dokładkę nieduża w porównaniu z niektórymi
konkurentami?
- Nasza oferta była bardzo konkurencyjna. Opierała się głównie
na jakościowym podejściu a nie na cenie. Jakość urządzeń i jakość
wykonania jako klucz, jako wyróżnik. Udowodniliśmy inwestorowi,
że jesteśmy w stanie tą najwyższą jakość w tak złożonym projekcie
zapewnić. To była jedna z większych realizacji, ale nie największa.
Potraktowaliśmy ją zresztą w dużym stopniu prestiżowo.
- A co w Koszalinie jest Państwa „dziełem”?
- Gdybym chciał wymienić wszystkie miejsca, jakie wyposażaliśmy w samym Koszalinie i okolicach, byłaby to długa lista. Z ostatnich prac, takich jakie czytelnicy pewnie od razu skojarzą, mamy
na koncie kawiarnię „Maredo” i bar przekąskowy „Bułka Tarta” przy
ulicy Zwycięstwa, „Bar Przerwa” przy Powstańców Wielkopolskich,
restaurację w Parku Wodnym Koszalin.
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- Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie w Koszalinie
zrobił się w gastronomii ruch. Lokali przybywa, więc i pracy dla
Państwa jest więcej.
- Branża ma dobre perspektywy. Zmieniają się polskie obyczaje. Dążymy do tego co w Europie Zachodniej, gdzie stołowanie się
poza domem jest czymś zwyczajnym. Rzeczywiście widać postęp
w tej dziedzinie. Ale chciałbym podkreślić, że co prawda jesteśmy
firmą koszalińską, lecz zasadnicze pole naszego działania to cały
pas Wybrzeża. Na nim powstaje obecnie dużo inwestycji, coraz
bardziej złożonych. Do takich inwestorów kierujemy swoją ofertę
w pierwszej kolejności. Jesteśmy przygotowani do tego, by obsłużyć ich od A do Z.
- Gastronomia to filar Państwa działalności. Wiem jednak, że nie
jedyny.
- Projektujemy również i wyposażamy pralnie. Wszelkie zresztą – od takich, które pracują na rzecz restauracji czy hotelu, po
usługowe, czyli ogólnodostępne. Umiemy zaprojektować, doradzić wybór sprzętu, aby był jak najekonomiczniejszy, wydajny.
Jesteśmy akurat w trakcie takiej realizacji w Koszalinie przy ulicy
Przemysłowej. Miewamy również zlecenia nietypowe, jak choćby
mały zestaw pralniczy przygotowany na Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. W Tauron Arenie podczas mistrzostw pracowały nasze urządzenia. Jeśli chodzi o pralnictwo, zlecenia mamy
rozsiane po całej Polsce.
- Idąc dalej, trzeba wspomnieć, że kolejne Państwa specjalizacje
to chemia gospodarcza i przemysłowe systemy utrzymania czystości.
- Pralnie, restauracje, hotele potrzebują specjalistycznych środków
chemicznych do utrzymania higieny. Zajęliśmy się tym, bo to naturalna konsekwencja naszej zasadniczej działalności. Mamy w zespole
osoby, które potrafią doradzić, dobrać najlepsze rozwiązania. Chodzi na przykład o centralne systemy dozowania, przygotowanie roztworów. W tym zakresie robimy także szkolenia dla ludzi z tak zwanej
służby pięter w hotelach i obsługi kuchennej. Jeszcze czym innym
jest czwarty kierunek działalności, czyli higiena w przetwórstwie spożywczym. Również tutaj mamy odpowiednie przygotowanie i potencjał. Kluczowe w tym przypadku jest dobranie odpowiednich środków chemicznych do mycia i dezynfekcji hal produkcyjnych.

- Domyślam się, że wszystko opisują rygorystyczne normy?
- Nie może być inaczej, bo gra toczy się o zdrowie ludzi. Zakłady
przetwórcze są często poddawane audytom higienicznym przez
instytucje kontrolujące produkcję spożywczą. Wymagane są tu najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny. Posiadamy potrzebne
kwalifikacje, by i w tym pomagać naszym klientom.
- Kiedy umawialiśmy się na zrobienie zdjęcia całego zespołu,
był z tym kłopot, bo ciągle ktoś był mocno zajęty gdzieś poza siedzibą firmy…
- To dobry znak, bo świadczy o tym, że zamówień przybywa
i mamy coraz więcej pracy. Staramy się reagować na sygnały klientów natychmiast. Stąd połowa z nas stale jest w trasie, w drodze do
klienta albo od klienta. Nasze priorytety to kompleksowość usług,
jakość i niezawodność.

SUMA SERVICE
tel. 94 341 52 26
e-mail: sumaservice@ta.pl
www.sumaservice.pl
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PREZES KRZYSZTOF ŁUKASIK
MÓWI: „ODCHODZĘ”
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: WOJCIECH GRELA

Krzysztof Łukasik często z błyskiem w oku powtarza, że sukces jego firmy jest efektem
zbiegu szczęśliwych okoliczności. Kospel w ciągu 26 lat istnienia przeobraził się z garażowej
wytwórni w potentata branży urządzeń do podgrzewania wody. Czy wyłącznie szczęśliwy
los o tym zdecydował? Nie dajmy się zwieść tej prowokacji. Kluczem do powodzenia były
przede wszystkim kompetencje techniczne założyciela firmy, jego talent menedżerski
i to, że stale się uczył, a podglądając rozwiązania stosowane przez innych, potrafił
je zaadaptować do polskich warunków.

K

iedy rozmawialiśmy prawie rok temu
przy okazji jubileuszu 25-lecia Kospelu, mówił Pan, że firmę czeka istotna
zmiana: „Musi zrobić skok, żeby dalej
się rozwijać”. O co chodziło?
- Tym „skokiem” jest decyzja, że odchodzę. Przestaję uczestniczyć w zarządzaniu operacyjnym. Ludzie starsi, tacy jak ja - po 60. roku życia
- powinni powoli rezygnować z zarządzania. Skończę wkrótce 61

lat, więc i na mnie czas. Wprowadziłem taką zasadę i podlegam jej
na równi z innymi.
- Nie przesadza Pan?
- Pewne rzeczy się kończą i trzeba to uznać za zjawisko naturalne. Nie odkryłem Świętego Graala. To model sprawdzony w wielu
krajach, choćby w Szwajcarii czy USA. Tam menedżerowie, którzy
przekraczają 60. rok życia, odchodzą na etaty doradcze. Nie są
eliminowani z firmy! To byłoby katastrofalnym błędem! Nie wolno
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pozbywać się doświadczenia, które jest rzeczą bezcenną, nie do
kupienia. Wdrożyłem więc w Kospelu model, w którym kierownik
działu kończący 60 lat przestaje być kierownikiem i przechodzi na
etat specjalny, żeby nie podlegał swojemu następcy, bo to by było
i niezręczne, i niewygodne.
- Dla obu stron zapewne.
- Z pewnością. Dostaje więc nowego szefa, zazwyczaj z działu,
w którym nigdy nie pracował. Zaczyna realizować zadania zlecone
mu przez zarząd. Mamy już dwie takie osoby, ja jestem następny.
Dałem sobie rok na dokończenie zmian.
- Kto w takim razie przejmie od Pana decyzyjność?
- W ramach modyfikacji zarządzania powołałem radę dyrektorów, czyli organ złożony z szefów operacyjnych, którzy kolegialnie
opiniują rozmaite rzeczy, a swoje opinie przekazują zarządowi. Wiadomo, że spółką kieruje zarząd i on odpowiada za wszystko, ale
rada dyrektorów również ma ważną rolę w procesie podejmowania
decyzji i wyboru istotnych rozwiązań
- jako ciało doradcze.
- To już działa?
- Uczymy się pracy według nowych reguł. Ja jako „bezwzględny
właściciel” mógłbym teoretycznie
zrobić wszystko, bez żadnych konsultacji. Mimo to siadam z chłopakami przy stole i wypracowujemy
wspólne stanowisko. Nie po to, żebym umywał ręce od odpowiedzialności, bo ja jej właściwie nie mam
- w tym sensie, że jako właściciel
już się nikomu nie tłumaczę. Chodzi jednak o to, byśmy wdrożyli się
do nowego modelu. I przyjdzie taki
moment, że ja jako prezes odejdę
ze stanowiska, przesunę się do rady
nadzorczej bez wpływu na działalność operacyjną.
- Zakładam, że Pan to sobie dobrze przemyślał.
- Pracowałem nad tym około
dwóch lat. Tak jak wspomniałem, inspirację czerpałem z doświadczenia
dojrzałych firm z naszej i nie tylko
naszej branży, generalnie z kręgu
anglosaskiego. Ich systemy zarządzania i kierowania firmami bardzo
sobie cenię, aczkolwiek nie wszystko da się przenieść do polskiej rzeczywistości wprost. Mówiąc
żartem - oni wymordowali Indian, a nas ciągle ktoś najeżdżał. Już
choćby z powodu odmiennych doświadczeń historycznych jesteśmy inni. Ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego próbuję stworzyć
model dopasowany do naszych realiów i naszej mentalności.
POŻYTEK Z PODRÓŻY
- Trochę wiem o Kospelu, więc pamiętam, że były w jego rozwoju pewne etapy i punkty węzłowe, „skoki” jak Pan to nazywa.
Kiedy uświadomił sobie Pan, że sama intuicja w zarządzaniu nie
wystarczy i trzeba sięgnąć do jakiś wzorców?
- Dawno temu, mniej więcej w pięć lat po powstaniu firmy. To był
zresztą proces. Kiedy Kospel budował swoją coraz silniejszą pozycję, niektórzy duzi dostawcy zapraszali mnie do fabryk we Francji,
w Niemczech. Na początku sprowadzało się to do chodzenia po
halach. Oglądaliśmy nowoczesne roboty, jakieś centra obróbcze,
coś co było dla mnie wtedy totalnie nowe. Nawet w jakimś sensie

nieosiągalne. Ale po pewnym czasie, po iluś takich wizytach, stwierdziłem, że ciągle oglądam to samo. Odtąd, kiedy byłem zapraszany, zacząłem się domagać, żeby mi pokazywano organizację pracy.
Ja, z wykształcenia inżynier bez żadnych doświadczeń w zarządzaniu, o wielu rzeczach nie miałem pojęcia. I prosiłem przy każdej takiej wizycie, żeby mi pokazywali różne działy: techniczne, kontroli
jakości, konstrukcyjne. Oczywiście pokazywali, co chcieli pokazać.
Ale dla mnie to była wartościowa edukacja. Niektóre rozwiązania
wówczas podpatrzone do dziś funkcjonują w Kospelu, bo nadal się
sprawdzają.
- Ale wiem również, że pewne rzeczy wdrażał Pan po dużej po
modyfikacji. Na przykład system jakości.
- Zawsze starałem się szukać rozwiązań dostosowanych do naszej,
polskiej mentalności. Znajomi Amerykanie kiedyś mi powiedzieli:
„jesteście dziwnym narodem, zespołowo nie potraficie rozwiązywać problemów technicznych”. Nigdy nie próbowałem iść pod
prąd i zmieniać ludzi, bo to jest niewykonalne. Co innego zaadaptować system. Niedawno mieliśmy
wizytę z Niemiec. Strasznie byli ciekawi, dlaczego nie mamy w firmie
ISO jakiegoś tam. Powiedziałem im,
że korzystanie z gotowego systemu
kontroli jakości ISO jest oznaką lenistwa zarządu firmy. ISO się kupuje
wtedy, kiedy zarząd nie ma pomysłu
jak pewne rzeczy usprawnić. Bierze
się wtedy firmę zewnętrzną i ona
wdraża ISO. I to ISO działa. Tylko
trzeba pamiętać o tym, że ISO zostało wymyślone w jednym miejscu
a potem je dopasowano do wszystkiego, do każdej produkcji. Coś co
jest uniwersalne, dobrze nie służy
niczemu. Moim zdaniem należy budować systemy indywidualne. Nie
ma problemu, żeby się zapoznać
z ISO, zobaczyć je, a potem na bazie tego wybudować własny system.
U nas zawsze funkcjonował inny
system kontroli jakości, inny system
naprawy błędów. W mojej ocenie
bardziej dopasowany do tego, co
my robimy i do tego jacy jesteśmy.
- No właśnie. Jakby Pan opisał
charakter Polaków?
- Chętnie oceniamy innych, ale
przez pryzmat własnych wartości.
To nie pomaga w realnej ocenie, bo
najważniejsze stają się czynniki subiektywne. Dużo w nas również
„bezinteresownej zawiści”. Ilustruje to stary żart. Jeśli Polak ma jedną
krowę a sąsiad 10, to Polak nie będzie kombinował co zrobić, żeby
też mieć 10, ale co zrobić, żeby tamtemu dziewięć zdechło. Może to
trochę karykaturalne ujęcie, ale tacy właśnie jesteśmy. Nie umiemy
się cieszyć, wolimy pielęgnować jakąś taką pozę wiecznego niezadowolenia. Z drugiej strony gotowi jesteśmy się bić z silniejszym, co
znamionuje ambicję posuniętą do nieroztropności i brawury. I na
koniec – jesteśmy skrajnymi indywidualistami, co często przechodzi
w pychę i lekceważenie innych. Pod centrami handlowymi są wielkie parkingi. Ilu jest takich kierowców, którzy zajmują dwa miejsca?
Stanął, zaparkował, inni go nie obchodzą.
- To dosyć często się zdarza.
- Niby drobiazg, ale symptomatyczny. W Niemczech tego Pan nie
spotka. Tacy jesteśmy. Ja tego nie oceniam, stwierdzam. Ale kiedy
tworzymy zasady współpracy, powinniśmy brać to wszystko pod
uwagę.
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- Z każdej cechy można wyciągnąć coś pozytywnego.
- Na przykład indywidualizm idzie w parze z kreatywnością. Ja pozwoliłem w firmie na kreatywność pracowników. Jeśli chcą, mogą
się realizować, wdrażać swoje pomysły. Ja sobie to cenię.
- Czy tak mogłoby być również wtedy, gdy Kospel byłby kilka
trzy razy większą strukturą niż obecnie?
- Nie wiem. Wydaje mi się, że w pewnych działach moglibyśmy sobie na to pozwolić, a w pewnych już nie. Tam gdzie chodzi
o wdrożony produkt, liczy się bezbłędna powtarzalność. Kiedy byliśmy niewielką wytwórnią, wrzucenie na rynek stu sztuk produktu
z błędami nie było tragedią. Serwis i naprawa nie kosztowały tyle,
żeby zagrozić firmie. A obecnie, kiedy produkty schodzą z magazynu tysiącami egzemplarzy i są rozwożone po całym świecie, błąd
staje się znacznie kosztowniejszy. Firmy by to nie „położyło”, ale
koszty byłyby gigantyczne. Zdarzają się zresztą takie kłopoty. Nie
w skali katastrofalnej, ale odbierającej dobre samopoczucie. W zeszłym roku wypuściliśmy na rynek pompy ciepła. I z jednym problemem nie potrafiliśmy sobie poradzić. Na tysiąc pomp musieliśmy
naprawić przeszło sto. To dużo. Generalnie szczycimy się małą awaryjnością, a tu co dziesiąta pompa z wadą. W naszej ocenie było to
dużo. To taki sygnał ostrzegawczy.

sza jest zła decyzja podjęta szybko, niż wyczekiwane. Jakkolwiek nie
powiem żeby mi się nie zdarzały wpadki. Wtedy wycofywałem się,
oddając sprawę komuś innemu. Ale wtedy się już nie wtrącałem.
- Tak więc daje Pan swoim ludziom przestrzeń do działania, podejmowania nawet ryzykownych decyzji?
- Tak być musi, bo inaczej ludzie nie wezmą na siebie cząstki odpowiedzialności za firmę.
- Czyli dostają również prawo do błędu?
- Oczywiście. Ja też się mylę. Pomyłki się po prostu zdarzają. Nie
mam o to pretensji, o ile później siądziemy i przeanalizujemy sytuację, wyciągniemy z niej wnioski. Ja również wtedy się czegoś uczę.
- To nie jest powszechna postawa wśród polskich szefów – przyznać się do błędu albo uznać, że nie jest się omnibusem.
- Mnie jest łatwiej niż innym menedżerom, bo mnie nikt nie rozlicza. Jestem i menedżerem, i właścicielem. Gorszą pozycję mają ci,
którzy muszą się rozliczyć na przykład przed radą nadzorczą albo
giełdą. Jeśli ja się pomyliłem i straciliśmy trochę pieniędzy, to straciliśmy trochę moich pieniędzy. To daje duży komfort w pracy i duży
komfort zarządzania. Na pewno menedżer najęty nie będzie miał

- Ambicja ucierpiała?
- Mocno. Łatwiej było zaakceptować stratę finansową niż wizerunkową.
- W sytuacji, gdy - tak jak u Państwa - wymyśla się nowe produkty, umiejętność pracy zespołowej jest kluczowa. Jak Pan skłania
swoich ludzi do współpracy?
- Przede wszystkim zawsze starałem się budować zespół i na początku jego istnienia eliminować z jego składu samorzutnego, naturalnego lidera. Ktoś z silną osobowością ma tendencję do zdominowania innych. On chce zadaną pracę wykonać po swojemu, nie
liczy się z opiniami i pomysłami kolegów. Ale to nie znaczy, że nie
było zadania dla niego. On dostawał ważną rolę w końcówce procesu tworzenia produktu. Jego zadaniem było krytycznie podejść
do wymyślonych zadań i wskazać wszelkie słabe punkty. Znajdował je, proponował poprawki. Już na starcie mieliśmy więc produkt
bardziej dopracowany. Wcześniej, zanim zacząłem stosować tę
metodę, dochodziło do sytuacji, że lider forsował swoje pomysły,
a na końcu – kiedy produkcja już ruszyła – wychodziły na jaw jakieś
mankamenty. Poprawianie produktu w tym momencie jest kosztowniejsze, bardziej kłopotliwe, pochłania czas, ale i frustruje.
- Praca zespołowa nie zawsze przynosi zadowalający rezultat
i nie zawsze przebiega wystarczająco twórczo. Zdarzało się, że
musiał Pan wkroczyć i pokierować silną ręką ?
- Czasami tak się dzieje. To jest rola szefa, nawet jeśli daje swoim ludziom dużo swobody. Jest moment, kiedy trzeba powiedzieć
„stop” i przejąć odpowiedzialność. Chodzi o trudne momenty, gdy
proces trwa zbyt długo, gdy ugrzązł w martwym punkcie. Wtedy
mówię: „Dobra, kończymy. Na tym etapie zamykamy”. Oczywiście
nie ma gwarancji, że moja decyzja jest właściwa, że efekt będzie
taki, jakiego byśmy chcieli. Ale lepsze jest przecięcie pewnych sytuacji, niż przeciągający się brak decyzji.
- Umie się Pan przyznać do błędu?
- Nigdy nie miałem z tym problemu. Nigdy nie bałem się wycofać
z błędnej decyzji. I w związku z tym kiedy coś idzie nie tak jak powinno i kiedy trzeba w jakimś momencie podjąć trudną decyzję, nie
odwracam się i ją podejmuję. Tak jest zresztą również z pozostałymi
osobami, które kierują spółką. Ja wiceprezesom, ludziom dużo ode
mnie młodszym, zawsze mówię: panowie, nie odwracajcie się od
problemu, bo jak się od niego odwrócicie, to on wcale nie zniknie
albo sprawy potoczą się w sposób nieprzewidywalny. Zawsze lep-

tak dobrze. I to należy zrozumieć. On dostaje roczną premię, inne
benefity zależne od tego co osiągnął, a za błędy raczej nikt nikogo
nie wynagradza.
BEZ MENTORA
- To na pewno forma luksusu, gdy pieniądze nie są najważniejsze. Dla Pana praca, budowanie firmy to forma samospełnienia?
- Ja mógłbym sprzedać firmę w dowolnym momencie, choćby
dzisiaj. Tych pieniędzy nie skonsumowalibyśmy rodzinnie w drugim
czy trzecim pokoleniu, bo firma jest naprawdę wysoko wyceniana.
Propozycje, bym sprzedał Kospel, co jakiś czas padają. Ostatnio ze
strony Niemców, sympatycznych, z którym na co dzień współpracujemy. Ale akurat w moim mniemaniu posiadanie pieniędzy to nie
jest najważniejsza rzecz w życiu. Ważniejsza jest próba zdobienia
czegoś jeszcze. Mnie to daje największą frajdę.
- Ma Pan styl zarządzania liberalny, otwarty na ludzi, partycypacyjny. Jest on naturalny, wypracowany czy podpatrzony?
- Nie miałem w życiu szczęścia spotkać mentora, jakiś wzór do
naśladowania. O tych wielkich menedżerach, guru zarządzania,
można sobie poczytać, ale to nie to samo co kontakt bezpośredni. Oczywiście ze znajomymi, czasami kierującymi wielkimi firmami,
rozmawiam na temat zarządzania, bo to naturalne. Czerpiemy in-
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spiracje od siebie nawzajem. Ale nigdy nie udało mi się spotkać
kogoś, kogo uznałbym za wzór.
- Czasami wielcy menedżerowie kończą źle, kładąc wielkie firmy.
- Także w mniejszej skali spotykałem się z klęskami menedżerów.
Odchodzili i próbowali szczęścia we własnym biznesie. Większości
się nie powiodło. Mnie to często zastanawiało, jak to się dzieje, że
ktoś w tamtym miejscu sobie fantastycznie radził, natomiast kiedy
szedł na swoje, to był bezradny. I dlatego czasami myślę, że menedżera tworzy miejsce. Jeśli trafia gdzieś, gdzie reguły są już opisane
i on je akceptuje, potrafi odnosić sukcesy. Ale kiedy musi zaczynać
od samodzielnego tworzenia ram, nie daje rady. Nie jestem pewien, czy gdyby mi ktoś zaproponował pokierowanie jakąś dużą firmą, dałbym sobie radę. Nie jestem wykształconym menedżerem,
jestem naturszczykiem. Nie wiem więc, czy moje metody byłyby
dobre w dużym, od dawna funkcjonującym organizmie. Z mniejszą
firmą na pewno bym sobie poradził, ale z dużym organizmem - nie
wiem. Długo bym się zastanawiał, czy wdepnąć w taki eksperyment.
- Ważni teoretycy zarządzania właściwie nigdy nie podjęli się
zbudowania firmy, nie dochodzili do wielkich pieniędzy, nie budowli wielkich organizacji.

- Trudno mieć o to pretensję. Żeby być genialnym trenerem, nie
trzeba było być wielkim piłkarzem. Zdarzało mi się słyszeć ekspertów od zarządzania, którzy rozpoczynali spotkania od stwierdzenia:
„Dużo wiem na temat zarządzania, mogę wam to wszystko opowiedzieć, ale nigdy nie zbudowałem firmy i nigdy nie doszedłem do
tego, do czego wy doszliście”. Tak więc są to dwie różne perspektywy. Każda wartościowa.
- Wyobraża Pan sobie siebie w roli wykładowcy ekonomii albo
zarządzania?
- Musiałbym się wcześniej dokształcić z teorii. Wykładowca powinien dysponować wiedzą bardziej uniwersalną, szerszą. To co
umiem, co wiem, to nie jest wiedza uniwersalna. Ona wynika z doświadczenia, z pewnego modelu rozwoju firmy. Ten model wyrósł
w określonych realiach, w okresie przemian w naszym państwie. Tak
więc mój model prawdopodobnie jest nie do powtórzenia gdziekolwiek i kiedykolwiek. Bo nie zajdą już takie same okoliczności.
Mógłbym więc opowiadać studentom o zarządzaniu Kospelem, ale
nie wiem, czy to byłby optymalny model zarządzania.
- Uczestnicy szkoleń dotyczących zarządzania chętnie słuchają
przykładów z praktyki. To dla nich jest cenne, bo podbudowę teoretyczną zdobyć jest łatwiej, a życiowe przykłady niosą inny rodzaj
wiedzy.

- Jeśli chodziłoby o opowieść, to na takiego wykładowcę bym się
nadawał (śmiech). Ale mam obawę, że byłoby to monotematyczne.
MĄDRA SUKCESJA OZNACZA PRZETRWANIE
- Kazuo Inamori, sędziwy japoński menedżer, szef koncernu
Kyocera, zawsze powtarza „chcesz mieć jajka, dbaj o kury”. Pan
tak robi. Dba Pan o swoje „kury”, dając młodym osobom szansę
rozwoju.
- To są warsztaty praktyczne, tak bym powiedział. Przygotowuję
ich do nowych ról. Po przekroczeniu „sześćdziesiątki” już nie należy
być dyrektorem operacyjnym. Biologia jest nieubłagana. Człowiek
jest słabszy, wolniejszy i pewne rzeczy robi inaczej. Natomiast absolutnie nie można zmarnować jego doświadczenia, bo to jest rzecz
nie do kupienia. Stąd taki mój model działania.
- A czy za tą bardzo ważną zmianą organizacyjną jaką będzie
Pana rezygnacja z funkcji prezesa zarządu, pójdą w Kospelu jakieś
inne zmiany, na przykład jakieś decyzje inwestycyjne?
- My cały czas inwestujemy. Rozbudowujemy zakład w Karlinie,
wdrażamy tam nowe technologie w izolowaniu zbiorników. Wdrażamy nowe produkty. Ale to już się troszkę inaczej odbywa, niż

wcześniej, bo to nie jest już tak, że Krzysztof Łukasik coś wymyśla
i wdraża. Decyzje podejmuje już wspólnie rada dyrektorów i zarząd. Po to, żeby wypośrodkować zdania, wypracować sobie kolejne modele. W Europie firmy rodzinne rozwijają się właśnie w takim
kierunku. W Polsce będzie to właściwie nowatorskie.
- W Polsce pojawił się problem sukcesji.
- Mija prawie 30 lat od transformacji gospodarczej. Wtedy powstawały firmy, które urosły, ale ich założyciele kończą już swoją
aktywność zawodową. Pytanie – co dalej? Nie zawsze odpowiedź
jest oczywista, bo nie zawsze są potomkowie przygotowani do
przejęcia przedsiębiorstw. Wszyscy się zastanawiają co zrobić, jak
z tą sukcesją sobie poradzić.
- Sukcesja jest kluczowym zagadnieniem dla przyszłości firmy.
Źle poprowadzona może zagrozić istnieniu firmy.
- Jestem z pierwszego pokolenia, które dotyka ten problem.
W ciągu tych prawie 30 lat powstawało mnóstwo firm, mnóstwo
zniknęło, wszyscy uczyli się poprzez praktykę. Przyjmowali dobre
modele i przetrwali. Wielu przyjęło złe modele i zniknęli z rynku.
I teraz jest podobnie. Ci co podejmą odpowiednie decyzje w kwestii sukcesji, przetrwają. Ale ocena tych decyzji będzie możliwa dopiero po czasie. On pokaże, kto miał rację. Biznes jest trochę jak
totolotek.
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WSPIERAM,
ALE NIE BIORĘ POD KLOSZ
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: URSZULA CIENKOWSKA

Robert Bodendorf, znany koszaliński przedsiębiorca, zdecydował się na eksperyment.
Chce się podzielić swoim doświadczeniem biznesowym z tymi, którzy zamierzają
rozpocząć działalność gospodarczą lub nawet ją już prowadzą, a potrzebują
merytorycznej pomocy.

S

kąd pomysł, żeby zaproponować mentorskie
wsparcie ludziom startującym w biznesie?
- Główną rolę grają tutaj trzy czynniki. Pierwszy to potrzeba pomagania innym, jaką odkryłem w sobie już dawno. Drugi to świadomość,
że rozumiem biznes i jestem w stanie się tą
wiedzą podzielić. Nie tylko jako człowiek prowadzący kiedyś jednoosobową działalność gospodarczą, potem
spółkę cywilną i spółkę prawa handlowego, ale również jako osoba
znająca środowisko przedsiębiorców z racji intensywnych kontaktów z nimi w różnych organizacjach zrzeszających ludzi biznesu.
Jest jeszcze trzeci aspekt, który również jest dla mnie ważny, a ma

wymiar niemal misyjny. Chodzi o moje przekonania co do wolnego
rynku i ducha przedsiębiorczości. Zawsze występując publicznie
zachęcam do aktywnej postawy życiowej i do szukania sobie samodzielnie miejsca na rynku. Nie musi to być od razu jakaś duża
firma. Być może na początek wystarczy tylko samozatrudnienie.
Tym którzy się ze mną skontaktują, nie będę tłumaczył, jak zakładać
działalność gospodarczą - w sensie formalności, bo taką wiedzę
można stosunkowo łatwo znaleźć. Chcę się skupić na tym, czego
gdzie indziej nie znajdą, a co wynika z praktycznych doświadczeń.
- Domyślam się, że to propozycja skierowana w sposób szczególny do ludzi młodych, studiujących albo tuż po studiach i pew-
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nie zainteresowanych branżą internetowo-komputerowo-programistyczną, bo taki profil ma Pana własna działalność?
- Branża informatyczna jest mi najbliższa, w niej się na pewno najlepiej czuję i jestem w stanie tutaj najwięcej podpowiedzieć. Ale nie
ograniczam do niej. Jeżeli ktoś będzie chciał uruchomić coś innego, sądzę że również jestem w mu stanie pomóc. Natomiast co do
wieku, to rzeczywiście chcę pomagać młodym przedsiębiorcom,
którzy nie mają doświadczenia w działalności gospodarczej. Jeżeli
jednak zgłosi się do mnie osoba doświadczona, która już wiele lat
gdzieś przepracowała, ale nie prowadziła działalności gospodarczej i chciałaby spróbować swych sił na rynku, nie odmówię rozmowy. Chodzi więc o „młodego przedsiębiorcę”, a nie koniecznie
o młodego człowieka.
- Wychodzi na to, że proponuje Pan klasyczny mentoring?
- Tak chciałbym być odbierany, jako mentor.
- A jaka korzyść dla Pana z takiej współpracy? Załóżmy, że
zgłosi się ktoś, kto ma ciekawy pomysł, odpowiednie kwalifikacje, dużo samozaparcia, chcący się uczyć biznesu. Wsparcie
z Pana strony oznacza poświęcony mu czas, a jak wiadomo „czas to pieniądz”.
- Ja i tak od lat mnóstwo czasu przeznaczam na działalność społeczną, więc tutaj będzie się dla mnie liczyła przede wszystkim satysfakcja, jeśli ktoś będzie w ogóle zainteresowany. A jeśli mu się
uda rozwijać działalność, to będę szczęśliwy. Oczywiście, jeżeli
ktoś chciałby w dłuższej perspektywie korzystać z mojej pomocy,
z mojego mentoringu, a może nawet wspólnie ze mną prowadzić
biznes, to nie wykluczam i takiej możliwości. To jest jednak ewentualnie dalszy etap rozmów i wariant nie najważniejszy.
- Mówi się czasami o „aniołach biznesu”, czyli o osobach dysponujących kapitałem, które w drodze swoistego castingu wyłaniają
pomysły ciekawe dla nich biznesowo. Zawierają z pomysłodawcami porozumienie i w zamian za kapitałowe wsparcie otrzymują
udziały w powstającym interesie.
- Działają rozmaite modele. Są osoby, które dają tylko kapitał na
start, a mentoringu minimum albo wcale. Ale są i osoby, które akcenty rozkładają odmiennie. Ja chcę realizować ten drugi model,
w którym doświadczenie jest elementem najistotniejszym.
- Wiem, że ma Pan w „zamrażarce” idee biznesowe, które kiedyś wykiełkowały, ale na ich realizację brakuje Pan czasu albo
„mocy przerobowych” w Pana firmach. Takimi pomysłami chce się
Pan podzielić.
- Mam przynajmniej kilka obiecujących projektów, które pojawiły
się, ale ze względu na inne sprawy odłożyłem je na bok. Oczywiście są to w większości projekty programistyczne, czyli tworzenie
konkretnych programów dla konkretnych branż. Wśród nich jest
niemalże kompletny produkt, który z chęcią oddałbym w ręce kogoś, kto by go rozwijał. Niejako „w pakiecie” oferuję wiedzę o potencjalnych klientach i w ogóle wiedzę o tym rynku. Jest więc pole
do działania. Podobnych zapoczątkowanych prac jest więcej, jak
wspomniałem. Wystarczy te pomysły przeanalizować i doskonalić.
Zresztą pól do współpracy jest mnóstwo: drony, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja. To są dziedziny, w których naprawdę
można dużo ciekawych pomysłów zrealizować i które wcale nie są
skomplikowane czy drogie. Wystarczą dobre chęci, kreatywność,
dużo czasu i samozaparcie. Najważniejsze, żeby osoba która się
tym zajmie, była przekonana do tego co robi i by chciała działać na
własny rachunek.
- A nie prościej byłoby zatrudnić kolejnych ludzi w firmie i to
o czym Pan teraz mówi samemu zrealizować?
- Pomysłów pojawia się tyle, że nie sposób się nimi wszystkimi
zająć jednocześnie. Powierzenie ich komuś, kto może się na nich
skupić i przy okazji tworzyć własną, odrębną firmę na pewno będzie
efektywniejsze. Ja promowanie przedsiębiorczości, samodzielno-

ści, zaradności naprawdę traktuję w kategoriach misji. Bardzo i zależy na tym, żeby ludzi nieczekających na to, aż jakiś szef przyjdzie
i da im pracę było coraz więcej. Zależy mi na tworzeniu warunków
by ci ludzie mogli kreatywnie myśleć i innowacyjnie pracować. A im
więcej firm będzie powstawać w Koszalinie, tym lepiej będzie się
żyło nam wszystkim. Te firmy będą coś wytwarzać lub świadczyć
jakieś usługi. Będą zarabiać, a pieniądze w większości wydadzą
w mieście. To da pracę innym ludziom. Tak to się kręci. Prywatna
inicjatywa, kreatywność, praca w poczuciu odpowiedzialności za
siebie a nie bierność to podstawy rozwoju.
- Wiele firm, które obecnie są duże w skali koszalińskiej, kiełkowało 20-25 lat temu.
- Często zaczynały w garażu, w piwnicy, jednoosobowo. Początki innych to słynne łóżka polowe na targowiskach i handel wszystkim, czym się handlować dało. Prowadzący je ludzie nie poddawali
się, parli do przodu i dzisiaj mogą się cieszyć efektami swej pracy
w postaci nowoczesnych przedsiębiorstw. I o to właśnie chodzi, by
pobudzać przedsiębiorczość, nawet jeśli bariery biurokratyczne ją
hamują. Z tych dzisiejszych malutkich firm mogą wyrosnąć w przyszłości silne podmioty.
- W każdą działalność gospodarczą wpisane jest ryzyko niepowodzenia.
- Ja również oferuję wsparcie, ale nie biorę pod klosz, czyli nie
zwalniam nikogo z odpowiedzialności za to, co robi. Microsoft jest
jeden, Facebook jeden. To giganci, którym się powiodło. Jednocześnie z nimi na świecie startowały miliony firm. Przetrwała niewielka ich część. I to jest normalne! Nikt nikomu na starcie nie da
gwarancji powodzenia. Ale na tym właśnie polega siła rynku, że
odsiewa on pomysły udane od nieudanych, nagradza pracowitość
i kreatywność. Jeśli dobry pomysł wsparty jest ciężką pracą, kompetentnym doradztwem szansa na sukces wzrasta. I tu widzę swoją
rolę. Taka jest rzeczywistość i trzeba mieć tego świadomość. Wiele
osób, które ponoszą pierwsze fiasko, nie poddaje się i robią drugie,
trzecie podejście. W końcu im się udaje.
- Jak ci, którzy byliby zainteresowani współpracą z Panem jako
biznesowym mentorem, mieliby się z Panem skontaktować?
- Najlepiej przez e-mail (adres: robert@bodendorf.pl). Tak możemy zapoczątkować rozmowę i umówić się na spotkanie. A pierwsze
spotkanie na pewno dużo wyjaśni. Okaże się na przykład, czy dobrze nam się rozmawia.
- Mówi Pan o tzw. „chemii”?
- Myślę o pewnej zgodności w poglądach, otwartości na siebie. Jeśli ta „chemia” pojawi się na początku, to istnieje szansa,
że współpraca się rozwinie w kierunku faktycznego mentoringu,
a w przyszłości być może także wspólnego biznesu. Jeżeli tej chemii nie będzie to się będziemy siebie nawzajem zwalczać a nie
współpracować.
- Po jakim czasie zakłada Pan pierwsze podsumowanie eksperymentu?
- Kompletnie nie wiadomo, czy ktokolwiek się zgłosi (śmiech).
Ale nawet jeśli zgłosi się chociaż jedna osoba, to będzie wiadomo,
że warto było. Gdyby zaś zgłosiło się 10 osób, to byłbym bardzo
szczęśliwy! Nie przyjmuję jakiegoś sztywnego terminu na pierwsze
wnioski, ale myślę, że na koniec marca da się już coś powiedzieć.
Tu trzeba pewnej elastyczności, bo jednio pewnie odniosą się do
mojej propozycji od razu, a oni mogą potrzebować więcej czasu na
zastanowienie się i podjęcie decyzji, czy chcą rozmawiać.
- Życzę powodzenia.
- Mam nadzieję, że mój pomysł okaże się trafiony. Jeżeli zaś i inni
doświadczeni przedsiębiorcy mieliby wolę zaangażowania się
w pomoc tym, co dopiero startują, również zapraszam do współpracy.
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Kwestionariusz biznesowy
Jarosław Loos
Właściciel dużej grupy firm – głównie branży okiennej. Jedna z najwyrazistszych postaci lokalnego biznesu. Żywy
temperament i bezpośredniość w wyrażaniu opinii przysparzają mu nie tylko przyjaciół. Ale nawet ludzie nieżyczliwi
Jarosławowi Loosowi przyznają, że jest on człowiekiem o dużym biznesowym obyciu i niestandardowych pomysłach. Czasami zaskakuje swoimi inwestycyjnymi decyzjami. Było tak na przykład, kiedy ponad pięć lat temu wraz
z Jarosławem Barowem, muzykiem i kompozytorem, zdecydował się otworzyć prywatny teatr w pomieszczeniach
dawnego kina Muza (obecnie – Teatr Variete Muza). Albo wówczas, kiedy zainwestował w koszalińską gastronomię.
Biznesowe doświadczenie zdobywał od zera w latach 90. ub. wieku. Pełnił wówczas m.in. funkcję dyrektora Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, jednej z pierwszych izb powstałych w Polsce na fali przemian ustrojowych.
Uchodzi za najlepiej ubranego mężczyznę w Koszalinie. Dba o swój wizerunek, starannie dobierając nie tylko
garderobę i dodatki, ale również samochody.

Prywatnie jestem...
… freakiem, … zawodowo też!
Dzień zaczynam...
… z myślą, jak sprawić, by był jeszcze lepszy niż wczorajszy.
Rodzina...
… to piękna, bardzo, bardzo mądra żona i syn – zdolniejszy i bardziej zarozumiały niż ja.
Zawsze znajdę czas...
… na pracę i na dobre czerwone wino.
Moim marzeniem jest...
… przeżyć aktywnie najpierw 90 lat, a potem przez kolejne 21 być
„upierdliwcem” dla młodszych ode mnie. Wtedy szczęśliwie bym
przeżył 111 lat!
Kiedy nie pracuję...
… to myślę o pracy.
Moje hobby to...
… praca, moda i... kontrolowane szaleństwo.
Sport jest dla mnie...
… relaksem, rywalizacją, odpoczynkiem.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… z biografii Steve'a Jobsa „Ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.”

Foto: Tomasz Keller

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… dyrektorem. Za czasów PRL-u moim ulubionym filmem był serial „Dyrektorzy”.
W szkole...
… byłem prymusem, prawie kujonem. Na zakończenie studiów
wygrałem konkurs na Najlepszego Studenta Poznania, a w nagrodę otrzymałem trzypokojowe mieszkanie.
Moja pierwsza praca...
… Praca inżyniera w GE Electrical w Wielkiej Brytanii. Zrozumiałem
jak trzeba pracę szanować.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… prawdziwe pieniądze chyba mądrze zainwestowałem...
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… po pierwsze trzeba ten zawód kochać i sprawić, by stał się pasją
życiową. OK – jedną z kilku.
Dobry szef...
… to ja.
U współpracowników cenię...
… umiejętności, zdolności, w których są lepsi ode mnie.
Nie zatrudniłbym...
… Donalda Tuska (na żadne stanowisko menedżerskie), bo wręcz
„sztuką” jest, mając wszystko, przegrać z kretesem i to w tak spektakularny sposób.
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Weekend z sushi w Dune

M

Foto: Edyta Kieliańska

ieleńska Dune Restaurant Cafe Lounge przyzwyczaiła
klientów do weekendów tematycznych. To swoista smakowa podróż po świecie. Tym razem celem była Japonia i jej popisowe
danie. Rolę przewodnika po tajemnicach sushi odegrał Marek
Siol (szef kuchni orientalnej w krakowskim Sakana Sushi i blogger
z www.hungryeyes.pl). Na oczach gości przygotowywał kolejne
porcje, podchodził do stolików, rozmawiał z gośćmi i przygotowywał zestawy w ramach specjalnych życzeń. Mówi Dominik Kępa,
menedżer Dune Restaurant Cafe Lounge: - Weekendy tematyczne są po to, by wciąż czymś zaskakiwać stałych gości i skusić ich
do odkrywania nowych smaków. Najczęściej skupione są wokół
kuchni, ale bywa że niespodzianki kryją się również w ofercie baru.
Kolejnych „tematów” naszej wspólnej smakowej podróży można
szukać na facebookowym profilu restauracji.
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Wstęga przecięta,
toast wzniesiony

U

roczystość otwarcia nowego salonu marki Toyota w Koszalinie zgromadziła zacne grono gości. Byli wierni klienci firmy Toyota
Jankowscy, przedstawiciele władz - nie tylko lokalnych, szef Toyoty
w Polsce i Europie Środkowej Jacek Pawlak. Z recitalem wystąpiła
Magda Steczkowska. Pani Ewa Jankowska, która wraz z mężem, nieżyjącym już Wojciechem Jankowskim, budowała firmę, a obecnie
wspólnie z córką Magdaleną Jankowską-Znaczko i zięciem Adamem Znaczko, zbierała gratulacje i życzenia dalszych biznesowych
sukcesów. Oczywiście nie obyło się bez tradycyjnego przecięcia
wstęgi i toastu wzniesionego szampanem.

Ewa Jankowska, przedstawiciele Toyota Motor Poland
(TMP), Toyota Bank i dealerzy marki z Warszawy

Magda Steczkowska, Marek Tousty

Magda Steczkowska, Magdalena Jankowska-Znaczko, Maja
Jankowska-Znaczko, Małgorzata Jankowska, Ewa Jankowska
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Zofia Bartyga, Witold Wiśniewski (Toyota Warszawa)

Prezydent Piotr Jedliński i Sławomir Weihs (konferansjer)

Renata Janas (Toyota Koszalin), państwo Kaźmierczakowie, stali klienci salonu

Ewa Jankowska (właścicielka salonu), Jacek Pawlak (prezydent
Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe)

Państwo Anna i Piotr Jedlińscy, poseł Stanisław Gawłowski

Ewa Jankowska (właścicielka salonu) , Piotr Juda (prezes Toyota Bank) z małżonką

Jerzy Żaczek (General Manager Toyota Motor Poland),
Jan Okulicz, Jacek Wacławiak (Toyota Bank)

Ewa Jankowska, Piotr Jedliński

Foto: Tomasz Keller

Marcin Adamski , Elżbieta Dziadura (Toyota Koszalin)

Adam Znaczko (dyrektor Toyota Koszalin), Jan Rewiński

SEMINARIUM

"Budownictwo
Energooszczędne"
przy Targach Budownictwa DOM I OGRÓD
Hala Gwardii, Koszalin, ul. Fałata 34

2 kwietnia 2016

3 kwietnia 2016

godz 13.00

„Budownictwo energooszczędne

„Poprawa termiki w montażu okien"

budynków wielorodzinnych

STYROFORM s.c., Adam Sulewski,

(Program Priorytetowy „Efektywne

Grzegorz Skład

wykorzystanie energii" NFOŚiGW)"

sobota , godz. 13.00 - 15.00

niedziela, godz. 13.00 - 15.00

Przedsiębiorstwo Budowlane
godz 14.00

"KUNCER" Sp. z o.o.

„Dobre klimaty dla

Wioletta Stelmach, dyrektor zarządzający

energooszczędnego budowania

Krzysztof Kuncer, prezes zarządu

- propozycja BOŚ Banku dla małych i dużych"
Monika Krupop, dyrektor 1 Oddziału Banku
Ochrony Środowiska S.A. w Koszalinie
Dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina

Koszalin
Centrum Biznesu, Fundacja CIP, Koszalin, ul. Zwycięstwa 42, tel. 94 347 71 27, email: info@cb.koszalin.pl, www.biznes.koszalin.pl
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PB KUNCER
Jakość, uczciwość, zaufanie
Klienci i kooperanci pytani, jakie mają
pierwsze skojarzenia z przedsiębiorstwem
Budowlanym KUNCER, zgodnie
odpowiadają: jakość, uczciwość, zaufanie.
To wartości, jakim firma jest wierna
od samego początku. Jej obecna pozycja
to efekt ciężkiej pracy założyciela, którego
nazwisko ma w nazwie, ale i skupionego
wokół niego zespołu kompetentnych
i zaangażowanych współpracowników.

G

dyby Krzysztof Kuncer chciał kontynuować rodzinną tradycję, zostałby piekarzem. Wybrał jednak inaczej. Najpierw zasadniczą szkołę budowlaną w Kętrzynie,
później trzyletnie technikum budowlane
w Olsztynie, w końcu koszalińską Wyższą
Szkołę Inżynierską.
Pracował na WSI jako asystent i adiunkt.
W 1983 roku obronił na Politechnice Gdańskiej doktorat
dotyczący właściwości kruszyw lekkich, keramzytowych i elementów konstrukcyjnych wykonywanych
z tego betonu. Temat nie teoretyczny, ale z konkretnym
odniesieniem do praktyki.

Test z odwagi
Kariera naukowa wydawała się stać otworem przed
młodym doktorem, ale przyszedł rok 1986 i decyzja,
żeby odejść z uczelni. – Lubiłem tę pracę – wspomina Krzysztof Kuncer. – Uczyliśmy studentów zrozumienia budownictwa. Kto się przykładał, nie miał
kłopotów. Lekko, przyznam, nie było, bo za darmo
stopni nie dawaliśmy.
Skąd więc ta zmiana w życiu? – Nie podejmuje się
takich decyzji z dnia na dzień, to oczywiste. Wszystko
przemyślałem i zaplanowałem – wspomina pan Krzysztof. – W tym czasie kupiłem dom, który trzeba było
samemu wykończyć. Na to pieniędzy było potrzeba
dużo więcej, niż mogła zapewnić uczelnia pracownikowi
naukowemu. Z pieniędzmi na uczelniach zresztą zawsze
było marnie. Ja zdecydowałem się odejść i nie żałuję.
Trudno się dziwić. Przedsiębiorstwo Budowlane
KUNCER wyrosło na sprawną firmę, o wyrobionej pozycji na rynku, z liczną rzeszą zadowolonych klientów.
Ale chyba tylko jego założyciel wie, jak ciężką pracą
okupiony jest ten sukces. Trudno w to dzisiaj uwierzyć,

Krzysztof Kuncer i Wioletta Stelmach (po prawej).

ale wszystko zaczęło się od osobowej skody, do której
własnymi rękoma dorobił małą przyczepkę.
– Kupiłem betoniarkę i łopatę, zatrudniłem pracownika i znalazłem pierwsze zlecenie na remont niewielkiego
budynku w jednostce wojskowej – wspomina. Kolejne
prace to m.in. ocieplanie budynków. O nowoczesnych
metalowych rusztowaniach modułowych nikt wtedy
nie marzył. – Trzeba było pojechać do lasu po żerdzie
sosnowe, czy świerkowe, oskórować je, przygotować
linki łączące. Toteż jeździłem, skórowałem, wiązałem.

—

„

—

Podsumowanie minionych lat wygląda
imponująco. Ponad 1500 rodzin
mieszka w domkach i mieszkaniach
pobudowanych przez nas.
– Krzysztof Kuncer

Na rusztowaniach nie pracowałem, choć umiałem
samodzielnie wykonać każdą czynność.
To zresztą swoisty znak rozpoznawczy Krzysztofa
Kuncera. Wszyscy jego pracownicy zawsze wiedzieli
i wiedzą, że jeśli chodzi o rzemiosło budowlane, szefa
nie da się oszukać ani niczego mu wmówić.
Mając nienajlepsze zdanie o „fachowcach” starszego pokolenia, Krzysztof Kuncer postawił na młodych.
Znalazła się wśród nich
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Wioletta Stelmach, obecnie dyrektor zarządzająca
w PB KUNCER, od lat prawa ręka prezesa, współzarządzająca przedsiębiorstwem, przyszła do firmy
w roku 1990, po niecałym roku pracy w Kombinacie
Budowlanym, który wówczas zaczął się chwiać. Wtedy
firma KUNCER nabierała już rozpędu, ale warunki
pracy nadal były spartańskie. Za biuro służyła ciasna
piwnica prywatnego domku. Za to przybywało sprzętu
i pracowników. Krzysztof Kuncer wciąż pamięta tamte
emocje: – Znowu przeszedłem test na odwagę.
Zaryzykowałem i kupiłem formę bateryjną z upadającej fabryki domów w Olsztynie służącą do produkcji
ścian i płyt stropowych. Duża i niepewna inwestycja.
Płyta stanęła na środku placu budowy i można było
w niej produkować elementy ścienne. Mieściło się
w niej 30 metrów sześciennych betonu. To dzięki niej
mogliśmy sprawnie stawiać budynki przy ulicach Wyki
i Krzyżanowskiego na zlecenie koszalińskiej spółdzielni
Przylesie. Pobudowaliśmy tam cztery bloki. Wkrótce
kupiłem jeszcze jedną, mniejszą formę, na potrzeby
budowy prowadzonej w Darłowie. Przydała się, muszę
przyznać, wiedza na temat prefabrykatów wyniesiona
z czasów pracy na uczelni.

Marka w nazwisku, a kapitał w ludziach
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER w nazwie
od początku ma nazwisko założyciela. – Nie mogło
być inaczej. To był sygnał, że za jakość i rzetelność
ręczę osobiście, wszystko „biorę na klatę” – mówi
Krzysztof Kuncer. – Dla mnie była to ogromnie ważna, kluczowa decyzja. Firma krzepła, zdobywała
w przetargach kolejne zlecenia. Podsumowanie minionych lat wygląda imponująco. Ponad 1500 rodzin
mieszka w domkach i mieszkaniach pobudowanych
przez nas. Lista zrealizowanych obiektów to także
budynki użyteczności publicznej, skomplikowane
technicznie roboty inżynieryjne, zadania wykonywane
na zasadzie podwykonawstwa.
Wychodzi na to, że rzetelne podejście do zadań,
z jakim kojarzona jest firma, opłaca się. – Tak, opłaca
się – potwierdza z uśmiechem Krzysztof Kuncer – ale
nie zawsze finansowo… Zdarzało się nam kończyć
jakieś prace bez zysku albo pod kreską. Honor nie
pozwalał „odpuścić”, a czasami – w okresach dekoniunktury – szło również o to, żeby zapewnić pracę
naszej kadrze i nie dopuścić do jej rozproszenia.
Mamy świadomość, że nasz najważniejszy kapitał
to zespół. Ludzie bardzo kompetentni, doświadczeni,
o ogromnym potencjale.
– Mamy świetną kadrę. Ale również sprawdzonych
podwykonawców, których darzymy zaufaniem. Spisujemy z nimi umowy i jeśli coś podpiszemy, to wywiązujemy się z tego rzetelnie. Z drugiej strony, kiedy
ktoś ma kłopoty, gdzieś się pomylił w wyliczeniach
kosztorysowych, to zawsze to uwzględnimy. Ponieważ

k u n c e r. p l

działamy już tyle lat i mamy rozeznanie na rynku. Naszymi podwykonawcami są firmy nie byle jakie. Cieszy
nas to, że akceptują naszą politykę jakości.
PB KUNCER stoi niejako na dwóch nogach. Jest
jednocześnie firmą wykonawczą i deweloperem.
To daje jej stabilność, bo jak przychodzi gorszy okres
na rynku mieszkaniowym, koszty stałe pomagają pokrywać wpływy z budów zleconych. I odwrotnie – kiedy
nie uda się wygrać przetargu, sytuację ratują wpływy
ze sprzedaży domków i mieszkań.
– Musimy szukać różnych zleceń, żeby dokumentować nasz potencjał i doświadczenie, co przydaje
się w kolejnych przetargach – mówi prezes Kuncer.
– Na przykład do przetargu na remont placu przed
ratuszem w Koszalinie nie mogliśmy przystąpić,
bo nie mogliśmy się wykazać wykonaniem wcześniej
podświetlanej i grającej fontanny, a taki był wymóg
w specyfikacji.

Dojrzałość i zaufanie
Każdy, kto przyjrzy się od wewnątrz sposobowi
działania PB KUNCER, dostrzeże, że to doskonały przykład zarządzania opartego na delegowaniu zadań. Każdy wie, co ma robić i wie, że ponosi
za to pełną odpowiedzialność. Żadnych niedopowiedzeń i spychologii.

Krzysztof Kuncer, Wioletta Stelmach, kierownicy budowy Robert Wachowski
i Marian Wingert oraz Marzena Wardyn – specjalistka do spraw przygotowania produkcji i sprzedaży mieszkań.

Krzysztof Kuncer komentuje: – W moim odczuciu
jasny podział zadań warunkuje dobry skutek. Trzeba
respektować przyjęte zasady, od ktorych nie ma odstępstw. Każdy, adekwatnie do swojej roli, otrzymuje
uprawnienie do podejmowania decyzji, ale jednocześnie bierze za te decyzje pełną odpowiedzialność. Stąd
płynie wzajemne zaufanie, wsparcie i przekonanie,
że jesteśmy jako zespół zgranym mechanizmem.
Wewnętrzny porządek przekłada się na nasz wizerunek zewnętrzny.
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BUDYNKI
NA ZAMÓWIENIE
Słynące z rzetelności Przedsiębiorstwo
Budowlane KUNCER zrealizowała w
Koszalinie i regionie wiele inwestycji.
Nie wszyscy wiedzą, że za gruntownym
remontem CK105, budową wybranych
budynków Politechniki Koszalińskiej
oraz pracami przy Filharmonii
Koszalińskiej stoi ta koszalińska firma.

M

imo, że od lat PB Kuncer postrzegane było jako rzetelny wykonawca robót, niektórym inwestycjom
przyglądało się całe miasto. Tak
było na przykład z remontem siedziby dawnego Wojewódzkiego
Domu Kultury przy ulicy Zwycięstwa, dzisiejszego Centrum Kultury 105. Trudno
uwierzyć, że wyremontowany obiekt został ponownie oddany do użytku 18 lat temu. Wciąż wygląda
jak świeżo odnowiony. – Taki efekt daje postawienie
na jakość, a u nas to priorytet. Wiele prac mogliśmy
wykonać szybciej, użyć tańszych materiałów i więcej
zarobić. Ale to nie byłoby w naszym stylu. Zależało
nam, żeby oddać obiekt w stanie, w którym będzie
mógł funkcjonować długie lata. Remont siedziby
dzisiejszego CK 105 to historia sama w sobie.
Zaczęło się od zamówienia przez gminę miejską
prac o wartości 200 tysięcy złotych, a skończyło
na 20 milionach. Dlaczego? Już w trakcie remontu
wyszło na jaw, że nie tylko pierwotnie przewidziana
do remontu ściana za sceną, ktora się waliła i dach
od strony parku wymagają interwencji. Krok po
kroku okazywało się, że trzeba zrobić coś jeszcze
i jeszcze… W efekcie w budynku, który jest pod
ochroną konserwatora zabytków, praktycznie stara
pozostała ściana frontowa. Cała reszta jest zbudowana niemal od zera, z dobudowaną częścią
pomieszczeń, z których do niedawna korzystała
Filharmonia Koszalińska – mówi Wioletta Stelmach.
Do grona jej klientów należy także grupa spółek
deweloperskich FIRMUS GROUP, dla której PB
KUNCER realizuje kolejne etapy Rezydencji Park
w Mielnie.

Realizacja stanu
surowego budynku
Filharmonii Koszalińskiej.

Zadania specjalne
Potencjał wiedzy i doświadczenia PB KUNCER doceniają także jej konkurenci,
nie tylko koszalińscy. Mało kto wie, że najtrudniejsze prace przy budowie
siedziby Filharmonii Koszalińskiej wykonywało właśnie Przedsiębiorstwo
Budowlane KUNCER. Przetarg wygrała firma spoza rynku koszalińskiego.
Do wykonania robot wynajęła podwykonawcę, którego skala trudności
technicznych absolutnie przerosła i który wycofał się z placu budowy. Nie
będzie przesadą stwierdzenie, że KUNCER ratował sytuację. Zadanie
rzeczywiście było technicznie trudne. Trzeba było bowiem przygotować bardzo
skomplikowane szalunki oraz zbrojenia i wylewać betonowe ściany w taki
sposób, że właściwie wisiały one w powietrzu do czasu aż w ostatnim etapie
można je było zamontować gorą na wspierających słupach.
Krzysztof Kuncer wspomina: – Było bardzo niebezpiecznie. Rusztowanie
musiało przenieść cały ciężar pochyłej ściany frontowej i dużej części budynku
aż do końca budowy. Musieliśmy pożyczyć rusztowania o wartości pięciu
milionów złotych! Wykonaliśmy najtrudniejszą żelbetową robotę, główny
wykonawca wszedł po nas już tylko z wykończeniówką.

Remont budynku Centrum
Kultury 105 w Koszalinie.
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Budynki Politechniki Koszalińskiej realizowane
przez PB Kuncer w kilku etapach.

k u n c e r. p l

Opinia
Stein Christian Knutsen
prezes Firmus Group (grupa spółek deweloperskich)

Kompleks Civitas
Christiana przy
ul. Biskupa Czesława
Domina

Budynki zrealizowane
na zamówienie KTBS
przy ulicy Wenedów
(po lewej) i na Osiedlu Unii Europejskiej
(poniżej).

Siedziba Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Remont siedziby PZU Życie
przy ul. Zwycięstwa 136 w Koszalinie.

Generalnym wykonawcą III etapów Rezydencji Park,
12-apartamentowego, czterokondygnacyjnego budynku
mieszkalnego w Mielnie oraz kolejnych etapów jest koszalińska firma – Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer sp.
z o.o. Wysoka jakość usług, wiedza i doświadczenie, jak
również uczciwość i rzetelność w pracy spowodowały chęć
dalszej współpracy. Firma Kuncer
była również Generalnym Wykonawcą robót w restauracji zlokalizowanej
tuż przy promenadzie nadmorskiej
w budynku apartamentowym Dune
w Mielnie.
Naszym celem jest wspieranie lokalnych firm, a kooperacja z firmą Kuncer to pełen profesjonalizm, kompetencja
i zaangażowanie.

Rezydencja Park w Mielnie.

6


PRZYJAZNE BUDOWANIE – WIOSNA 2016
k u n c e r. p l

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

NASZE
REALIZACJE
Budujemy dla różnych
inwestorów, ale przede
wszystkim jako deweloper.

N

asze osiedla deweloperskie przy ul. Chałubińskiego, Na Skarpie, Cypryjskiej
i Włoskiej w Koszalinie stanowią piękne fragmenty
Koszalina, a ich mieszkańcy chwalą sobie standard
i komfort eksploatacji. Kończąc kolejne obiekty
zawsze dbamy także o kompletność zagospodarowania terenu, lokatorzy otrzymują do dyspozycji
tereny zielone, parkowe ławki, wykończone drogi
i parkingi, zdobiące elementy małej architektury.
To powoduje, że zazwyczaj w momencie oddawania budynku do użytkowania nie mamy już
w nim wolnych mieszkań. Ogromną satysfakcję
dają opinie, że nazwa „Kuncer” kojarzy się z dobrą
marką. Przez lata starań zespołu, zapracowaliśmy
na takie miano. Możemy z satysfakcją powiedzieć,
że jesteśmy postrzegani jako solidna firma – mówi
Wioletta Stelmach. – Kiedy pytamy osoby zainteresowane zakupem mieszkania, dlaczego wybrały
nas, najczęściej słyszymy, że to z powodu dobrej
opinii. Zadowoleni klienci polecają nas swoim
krewnym albo znajomym. To dla nas ogromna
satysfakcja i dowód na to, że nasza polityka jakości
przynosi pożądane efekty.

Domki szeregowe przy ul. Francuskiej.

Trzy budynki mieszkalne przy ulicy Dąbka w Koszalinie.
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Osiedle Laurowe,
kompleks domków szeregowych przy ulicy Laurowej.



k u n c e r. p l

Opinie
Anna i Maciej
Stefanowscy

Osiedle Cypryjskie w Koszalinie.

Dokładnie sprawdziliśmy
ofertę nowych mieszkań
w Koszalinie. Wybraliśmy
to mieszkanie, przy ulicy
Cypryjskiej, z wielu powodów. Przede wszystkim jest
to bardzo spokojna okolica.
Jednocześnie wszystko
tu jest nowe i nowoczesne,
a osiedle rozwojowe. Myśląc
o naszym synku, zwróciliśmy od razu uwagę na fakt,
że na podwórku urządzono sympatyczne miejsce zabaw dla dzieci.
Oczywiście, nie bez znaczenia była atrakcyjna cena. Tak samo, jak bardzo dobra opinia o deweloperze polecanym przez osoby, które wcześniej
nabyły u niego mieszkania. Kiedy oglądaliśmy ten dom po raz pierwszy,
od razu poczuliśmy, że chcemy tu mieszkać.

Edyta Dziadyk

To drugie mieszkanie kupione
przeze mnie w firmie Kuncer,
co już mówi samo za siebie.
Z doświadczenia wiem,
że zapewnienia dewelopera
o wysokiej jakości w pełni
pokrywają się z rzeczywistością. Godne podkreślenia
jest świetnie przemyślane
rozplanowanie pomieszczeń
i funkcjonalność, przez
co na przykład w niedużym
mieszkaniu łazienka jest
wygodna i przestronna. Przekonałam się także, ze są to mieszkania tanie w utrzymaniu, ciepłe i ciche.
To co mnie ujęło na etapie załatwiania formalności, to szybka i bezproblemowa obsługa kredytu w banku – wystarczyło powiedzieć, ze kupuję
mieszkanie u Kuncera. Widać, że deweloper jest bardzo wiarygodny
a jego renoma utrwalona.

Małgorzata
Chodkowska
Mieszkanie przy ulicy Cypryjskiej wybrałam głównie
ze względu na lokalizację.
Dzieciństwo spędziłam
w Jamnie, tu nadal mieszkają moi rodzice, a na Osiedlu
Unii Europejskiej mieszka
moje rodzeństwo. Odpowiada mi też architektura
budownictwa firmy Kuncer – estetyczna, dopracowana, rozpoznawalna. Klimatu temu miejscu dodają pięknie usytuowane dwa tarasy
na dachu domu z widokiem na jezioro Jamno i Górę Chełmską. Czego
chcieć więcej?
Osiedle Cichy Zakątek przy ul. Chałbińskiego w Koszalinie.
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INWESTYCJA,
NA KTÓRĄ CIĘ STAĆ
Trudno wyobrazić sobie bardziej
przekonujący argument na rzecz
zamieszkania w tym domu niż fakt,
że mieszkanie w nim kupił sam jego
budowniczy. A on z pewnością wie,
co robi!

J

eśli jednak to nie wystarcza, by Państwa przekonać, pozostaje długa lista
łatwych do zweryfikowania danych – zalet i korzyści. Pan Marian Wingert pracuje w Przedsiębiorstwie Budowlanym
KUNCER niemal od samego początku
jego 25-letniego istnienia. Praktycznie
od zawsze jako kierownik budów. Ostatnio kieruje
procesem wznoszenia elementów Osiedla Cypryj-

skiego, czyli kompleksu domów wielorodzinnych
na terenie dzielnicy noszącej ogólną nazwę Osiedle
Unii Europejskiej.
Dwa z zaplanowanych sześciu „cypryjskich”
domów już stoją. Do pierwszego ostatni lokatorzy wprowadzili się w 2014 roku, do drugiego
– w sierpniu 2015.
Ten drugi jest niezwykły, nie tylko z tego powodu – mówiąc półżartem, półserio – że postanowił
w nim zamieszkać pan Wingert, jego budowniczy.
To drugi w Polsce wielorodzinny budynek spełniający wyśrubowane normy przewidziane dla
obiektów energooszczędnych.
Lokatorzy tego domu będą zużywać dwa razy
mniej energii, niż mieszkańcy domów budowanych tradycyjnie, a w przypadku energii zużywanej

9
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Wioletta Stelmach
dyrektor zarządzająca PB KUNCER
– Zastosowanie rekuperacji stwarza w mieszkaniu niespotykany dotąd komfort.
Mamy systematycznie dostarczane świeże i odpowiednio ciepłe powietrze, które
jest jednocześnie przefiltrowane, a więc pozbawione kurzu i pyłków, co z pewnością
docenią szczególnie alergicy. Ilość powietrza jest tak zaplanowana, że w ciągu godziny
jest ono całkowicie wymieniane. Na etapie zasiedlania ma to kapitalne znaczenie,
bo nie trzeba mieszkania specjalnie wietrzyć i dosuszać – wiadomo, świeże mury mają
w sobie jeszcze sporo wody. Tutaj, przy tak dużej wymianie powietrza, wilgoć jest
wydalona szybko. Podobnie jak zapachy. Nowe meble, wykładziny, tkaniny dywanowe
i same farby na ścianach długo pozostawiają w nowym mieszkaniu wonie, które
zmieszane mogą męczyć. Tutaj tego problemu zupełnie nie ma.

na ogrzewanie i wentylację nawet trzy razy mniej.
Nowe normy opisujące wskaźnik „E”, czyli „roczne
jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji”, od 2021 roku
będą obowiązywały każdego, kto zdecyduje się
stawiać jakikolwiek dom. To wymóg unijny. W Polsce – kompletna rewolucja! Wymaga przesta-

„

—
—
Nic lepszego w Koszalinie
nie mógłbym kupić!
– Marian Wingert

wienia o 180 stopni myślenia w projektowaniu
i wykonawstwie. Z tego względu ustawodawca
przewidział aż siedem lat (2014-2021) na pełne
wdrożenie przepisów i podzielił ten okres na trzy
etapy. Wioletta Stelmach, dyrektor zarządzająca PB KUNCER, mówi: – My rozpoczynając ten
program z wyprzedzeniem, osiągnęliśmy ponad
dwukrotnie lepszy wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową niż wymagany dla

k u n c e r. p l
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standardu NF 40, nasz osiągnięty wskaźnik „E”,
wykazał zużycie mniejsze niż 15 kWh/m²·rok, czyli
wymagane dla budynków pasywnych o standardzie NF 15.
Projekty domów energooszczędnych, które
korzystają ze wsparcia NFOŚiGW są poddawane
niezwykle wnikliwej analizie przez odpowiednio
przygotowanych audytorów (w Zachodniopomorskiem jest ich zaledwie dwóch). Tylko projekt, który uzyska pozytywną opinię, może być
przyjęty do programu. Wykonywanie budynku
ściśle według wytycznych musi być kontrolowane
i dokumentowane na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego, by na koniec przejść badania osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego.
Chyba najbardziej spektakularny jest etap
sprawdzania szczelności przegród budynku
na przenikanie powietrza. Wtedy zamyka się
szczelnie wentylację, wszystkie okna i inne
otwory. Dom staje się niby puszka, po czym
wytwarza się kolejno nadciśnienie i podciśnienie.
Mierzony specjalistycznie okres spadku i wzrostu
ciśnienia wyznacza wynik badania szczelności.
Dom zbudowany przez PB KUNCER przeszedł
takie badania, a wynik okazał się rewelacyjny.
Budynek spełnia z naddatkiem wymogi, ba,
spełnia wymagania stawiane tzw. domom pasywnym, czyli takim, w których oszczędność
energii posunięta jest do maksymalnie możliwych
technicznie granic!
To ogromny sukces, bo to dopiero drugi w kraju
wielorodzinny budynek energooszczędny. Pierwszy
certyfikat otrzymała podobna inwestycja w Krakowie.

2 x mniejsze

zapotrzebowanie na energię
niż inne nowe budynki
(5 x mniejsze niż w starych budynkach)



Oceniany budynek

50

100
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Wymagania
dla nowego budynku

Rekuperacja
To proces, w którym świeże powietrze wchodzące
do mieszkania ogrzewane jest ciepłem odzyskanym
z powietrza „zużytego” (gwarantuje odzyskanie 90 proc.
ciepła). Odpowiada również za właściwą cyrkulację
w mieszkaniu.

—

Lokatorzy tego domu będą zużywać dwa razy
mniej energii, niż mieszkańcy domów budowanych
tradycyjnie, a w przypadku energii zużywanej
na ogrzewanie i wentylację nawet trzy razy mniej.
– Marian Wingert

Pan Marian Wingert wspomina: – Nie
ma co ukrywać, bardzo baliśmy się tego sprawdzianu. Co prawda zrobiliśmy wszystko, by uzyskać odpowiednie wskaźniki, ale do końca nie
wiadomo, czy to rzeczywiście wystarczy. Kiedy
otrzymaliśmy wynik, wszystkim spadł kamień
z serca. Nawet prezes Krzysztof Kuncer odetchnął z ulgą.
A jak się mieszka w tym domu? – Jestem zadowolony – mówi pan Marian. – Rekuperacja się

sprawdza. Nie trzeba otwierać okien, by stale
oddychać czystym powietrzem o stałej temperaturze. żadnych pyłków, czyste powietrze. Dla
mnie ważne jest to, że kiedy wstaję rano, nie
widzę na oknach skroplonej pary wodnej. Mimo
że to nowy budynek, niewysuszony. To oznacza,
że rekuperacja działa bez zarzutu.
Rekuperacja to jedno. Dla energooszczędności domu na Osiedlu Cypryjskim ważny jest
również tzw. ciepły montaż stolarki okiennej i trójszybowe okna. Oznacza to, że oprócz pianki
montażowej między ramą okna a ścianą z obu
stron przykleja się jeszcze dodatkowo specjalne
taśmy izolujące – z zewnątrz pod warstwę styropianu, a od wewnątrz pod tynk. Na dole, pod
parapetem, stosowana jest ośmiocentymetrowa
wkładka ze styroduru, czy materiału o właściwościach izolacyjnych jeszcze lepszych niż styropian.
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Obliczając wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną E, wyrażony w kilowatogodzinach na ogrzewanie
i wentylację oraz ciepłą wodę użytkową
na 1 m² powierzchni budynku na rok, możemy
określić, czy budynek ma niską, średnią czy
wysoką energochłonność. Powojenne budynki
wielorodzinne miały zazwyczaj E większe niż
250 kWh/(m²·rok), budowane w ostatnich
latach mają zazwyczaj E na poziomie 120-

Drugi budynek osiedla „Cypryjskiego” odznacza się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię, przynosząc właścicielowi znaczne oszczędności podczas eksploatacji mieszkania.

250



200

300

350
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170 kWh/(m²*rok) mimo wymogów określonych w 2008 roku w wysokości E=105 kWh/
(m²·rok). Pierwszy w pełni energooszczędny
dom wielorodzinny, budowany przez PB Kuncer ma E=54,91 kWh/(m²*rok), w zakresie
ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody oraz E=26,79 jeśli chodzi o samo
ogrzewanie i wentylację! I to jest gwarancja
tych w przyszłości – przynajmniej o połowę
– niższych kosztów eksploatacyjnych.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialną energię pierwotną
EP [kWh/(m²·rok)]

400

450

500

Stare budnynki bardzo często
przekraczają wartośc 250 [kWh/(m²·rok)]

W ten sposób eliminuje się coś, co nazywa
się w żargonie budowlanym mostkiem cieplnym.
Wyeliminowane są również mostki cieplne przy
balkonach. Wspomnieć trzeba jeszcze o tym,
że zewnętrzna warstwa styropianu to nie 12 – jak
wymaga standard – ale aż 17 cm. Jest to zresztą
styropian grafitowy, czyli najlepszy możliwy.
A jak czuł się budowniczy, wiedząc, że buduje dom, w którym zamieszka? Pan Marian
Wingert odpowiada: – W naszej firmie jest
zasada, że wszystko robimy z najwyższą starannością. Zawsze tak, jak byśmy budowali
dla siebie. Tylko przy takim podejściu można
osiągnąć naprawdę najwyższą jakość. Bez tego
nie uzyska się wiarygodności i marki. Zepsuć
sobie opinię można nawet przez drobne rzeczy. Stąd rozsądniejsze jest pilnowanie jakości na każdym etapie i w każdym szczególe.
Oczywiście, kiedy już się wprowadziłem, dotarło
do mnie, że to mieszkanie w każdym sensie
jest moje. Ja je budowałem, ja w nim zamieszkałem. I to jest świadomość miła. Nic lepszego w Koszalinie nie mógłbym kupić! Wiem,
że może ktoś powiedzieć: „każda pliszka swój
ogonek chwali”. Takich zapraszam na Osiedle
Cypryjskie. Można się przekonać, że dajemy
klientom to, co obiecaliśmy, a może nawet
trochę więcej.
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Nasi klienci i ich pasje
Każdy człowiek to osobna historia. We wszystkich mieszkaniach
wybudowanych przez PB Kuncer mieszka ponad 1500 rodzin.
Łatwo policzyć, że tych niezwykłych historii o ludziach i ich pasjach
jest bardzo dużo. Mamy okazję przybliżyć dwie takie osoby, które
na co dzień robią coś wyjątkowego.

Człowiek dwóch pasji
Michał Derewecki
od dziecka jest związany
z pływaniem. Jako zawodnik był finalistą Mistrzostw
Polski, lecz największe
sukcesy zdobywa obecnie.
Będąc trenerem pływania
doprowadził wielu zawodników do nieprzeciętnych
wyników. Jego podopieczni zdobyli już łącznie kilkanaście złotych medali
Michał Derewecki i Katarzyna Rogowska,
wielkorotna Mistrzyni Polski w pływaniu Mistrzostw Polski, a także
w kategorii juniorów.
wielokrotnie stawali na niższych stopniach podium w zawodach tej rangi.
Co ciekawe osoby, które jeszcze nie potrafią
dobrze pływać mogą w Koszalinie skorzystać
z usług tego utytułowanego trenera. Z zamiłowaniem i profesjonalnym doświadczeniem prowadzi on bowiem naukę pływania dla takich osób.
Drugą pasją pana Michała jest z kolei fotografia.
Z przyjemnością prezentujemy jego przykładowe
fotografie.

Michał Derewecki, opinia klienta:
– Jesienią 2013 roku kupiliśmy mieszkanie w domu
przy ulicy Cypryjskiej. O współpracy z deweloperem mogę mówić w samych superlatywach. Już
na samym początku, kiedy załatwialiśmy sprawy
finansowe, firma wykazała się dużą elastycznością.
Okazało się, że potrzebujemy więcej czasu na załatwienie kredytu niż nam się wydawało wcześniej.
Firma wykazała się dużą życzliwością, co bardzo
nam pomogło. Byliśmy z żoną miło zaskoczeni
również tym, jak przejrzyście sformułowana została
umowa deweloperska i jak dogłębnie odpowiadano
na nasze wszelkie wątpliwości. To stworzyło nam
poczucie bezpieczeństwa. Warto również podkre-

ślić, że standard w jakim odebraliśmy mieszkanie
spowodował, że nie trzeba było dużych nakładów,
żeby w nim zamieszkać. Na dobrą sprawę wystarczyłoby jedynie malowanie. Obecnie, już mieszkając, przekonujemy się, że otrzymaliśmy to, co nam
obiecywano. Nawet podczas największych wichur
w mieszkaniu było cicho, komfortowo. Na dokładkę, jak widzimy, mieszkanie jest rzeczywiście ekonomiczne, bo opłaty eksploatacyjne są naprawdę
niskie. Wybraliśmy mieszkanie wybudowane przez
PB KUNCER z polecenia. Rozmawialiśmy ze znajomymi, którzy byli zadowoleni z takiego zakupu.
Teraz my polecamy firmę innym.
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Hanna Świderska-Tomalik i Dorota Serafin w koszalińskim
salonie Aryton

W dobrym tonie
w Arytonie
Hanna Świderska-Tomalik
już od ośmiu lat wraz z Dorotą Serafin (siostrą)
prowadzi w Koszalinie salon mody Aryton. Przez
ten czas wspólnie dbają o to, aby kobiety z Koszalina i okolic mogły się modnie ubierać, oferując profesjonalne doradztwo w zakresie stylizacji.

– Każda kobieta lubi dobrze wyglądać, a przede
wszystkim dobrze się czuć. Czujemy się lepiej,
kiedy mamy ubiór idealnie pasujący do naszego
stylu i pasujący do okazji. To wielka przyjemność,
kiedy pomagamy naszym klientkom dobrze się
czuć i świetnie wyglądać – mówi Hanna Świderska-Tomalik. – Podejmując współpracę z marką
Aryton kierowałyśmy się m.in. oryginalnym wzornictwem i najwyższą jakością produkowanych
produktów. Jednak równie ważne były dla nas
wartości typowo polskiej, rodzinnej firmy, gdzie
szacunek do pracy, klientów i rodziny jest równie ważny jak nowoczesny i profesjonalny biznes
– dodaje pani Hanna.

Hanna Świderska-Tomalik, opinia klientki:
– Na zakup mieszkania od tego akurat dewelopera zdecydowaliśmy pod wpływem opinii, jaką
się on cieszy. A mieliśmy ją z pierwszej ręki, bo
teść był przez lata podwykonawcą dla PB KUNCER. Podobnie polecali firmę inni znani nam jej
klienci. To, co przekonuje, to przede wszystkim
jakość. Na co dzień wybieramy wszystko, co
wyróżnia się właśnie jakością (dlatego między
innymi prowadzę salon Arytonu). Podobnie
podeszliśmy do wyboru mieszkania, a nazwa
KUNCER to w Koszalinie sprawdzona marka.
Mogłabym długo mówić również o standardzie

obsługi: stały kontakt, na jakiekolwiek wątpliwości natychmiastowa reakcja i wyczerpujące
odpowiedzi, życzliwość, cierpliwość. Terminy
dopasowane do naszych preferencji.
Po prostu perfekcja. I jeszcze jedno co
zachwyca nie tylko mieszkańców Osiedla Unii
Europejskiej, ale także gości. Chociaż osiedle
jeszcze nie jest kompletne i powstają na nim
kolejne obiekty, to firma zadbała o otoczenie.
Osiedle jeszcze się buduje, a już można powiedzieć, że dzięki tej staranności ma swojego
ducha. To nie jest typowe.

k u n c e r. p l
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Przyjazne miejsce dla samotnych mam
Koszalińska Fundacja „Zdążyć
z Miłością” w czerwcu ubiegłego
roku stworzyła specjalne mieszkanie
chronione dla samotnych mam
z małoletnimi dziećmi. Mieszkanie
powstało w kamienicy przy ul. Jana
z Kolna w Koszalinie. Utworzenie
mieszkania to pierwszy projekt fundacji,
która od stycznia 2014 roku działa
w Koszalinie.

L

okal o pow. 111 m² przekazany przez
władze miejskie Koszalina wymagał remontu. Pieniądze na ten cel fundacja
zbierała różnymi sposobami (koncert
charytatywny; udział w meczu AZS, imprezy w galeriach handlowych EMKA
i ATRIUM). Całkowity koszt remontu
to ok. 160 tys. zł, a wyposażenie kosztowało
Lech Wojciechowski
(Ekowodrol), Wioletta
Stelmach i Robert
Wachowski (PB
Kuncer), Radosław
Śliwka (Mega-Instal),
Małgorzata Kaweńska-Ślęzak (Fundacja
Zdążyć z Miłością).

ponad 50 tys. zł. Remont całkowicie bezpłatnie
wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER
wspierane przez szereg innych firm.
– Początkowo mieliśmy wykonać jakąś niedużą pracę, ale stwierdziliśmy, że zaangażujemy się
mocniej i wykonamy cały remont. Pomagają nam
nasi stali podwykonawcy, których nie musieliśmy
specjalnie do tego namawiać. Każdy włączył się
w prace w zakresie swojej specjalności. Dlatego bardzo dziękuję naszym partnerom, firmom
Ekowodrol, Mega-Instal Radosław Śliwka, AZART
Zakład Usług Antenowych, MONITOR Piotr Maziarz i Piotr Renczyński, Zakład Ogólnobudowlany
„TAR-AN”, „APA-Z”, TROPS, „Szczęsny” Materiały
Budowlane, DREW-GAL Marek Serafin, BOKARO
Szeligowscy, Składy VOX, Centrum Dekoral Professional. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam
– mówi Wioletta Stelmach, dyrektor zarządzająca
PB KUNCER

Bezpieczne schronienie
– Chcemy, aby kobiety skrzywdzone przez
los, znalazły tu ciepłe i bezpieczne schronienie. Zależy nam na tym, żeby mieszkanie, które na pewien czas stanie się ich
domem, było ładne, kolorowe i przyjazne.
W mieszkaniu mieszkają obecnie cztery mamy z siedmiorgiem dzieci. Pomoc ze strony firmy Kuncer
traktuję trochę w kategoriach cudu. Bo to rzeczywiście cudowne,
że są takie firmy i osoby jak pani Wioletta Stelmach, dzięki którym
takie szlachetne i niezwykle potrzebne projekty można zrealizować
z sukcesem. Jako Fundacja jesteśmy wdzięczni za wszystko. Przyznaję, że takie zrozumienie i wsparcie dodało mam przysłowiowego
wiatru w żagle, dzięki czemu teraz możemy pracować nad drugim
takim mieszkaniem.
Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes Fundacji Zdążyć z Miłością
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Zrozumienie
dla kultury

K

ultura i sztuka w żadnej epoce nie mogłyby istnieć, gdyby nie było jej mecenasów. Jestem niezmiernie wdzięczna
firmie Kuncer za wspieranie moich działań i uznanie ich za istotne, choć wiem
jak wiele osób zgłasza się do tej firmy
prosząc o pomoc w realizacji swoich
poczynań. Pisząc książki reporterskie staram się
zawsze wybierać bohaterów, którzy mogą stanowić dla Czytelników inspirację i dlatego bardzo się
cieszę się, że firma Kuncer uznała, iż warto mnie
w tych poczynaniach wspierać.
Firmy Kuncer, która jest na koszalińskim rynku od ponad
ćwierćwiecza, chyba
nie trzeba nikomu rekomendować, bo ich
działania mówią
same za siebie. Doświadczenie, rzetelność, świetny zespół.
To wiodąca firma budowlana, kojarząca
się przede wszystkim z wysoką jakością. Dla mnie
najlepszą rekomendacją są opinie przyjaciół i zna-

jomych, którzy mieszkają w domach i mieszkaniach zbudowanych przez tę właśnie firmę.
Pasją Wioletty Stelmach, dyrektor zarządzającej, są wysokie góry. Zdobyła już wiele szczytów,
była w Himalajach. Ludzie wspinający się muszą
umieć podejmować szybko odpowiednie decyzje, zachować zimną krew w niebezpiecznych
sytuacjach, działać w zespole, a przede wszystkim muszą być odpowiedzialni. Pasja taka jak
ta przekłada się na życie codziennie, na pracę,
na umiejętność kierowania zespołem.
Myślę, że możemy być dumni, mając taką firmę
jak Kuncer w Koszalinie.
Magda Omilianowicz,
dziennikarka i autorka dwunastu książek non-fiction

miesięcznik bezpłatny nr 2 | 62 | maRzec-kWiecieŃ 2015 r. www.magazynprestiz.com.pl

w y d a n i e

s p e c j a l n e

www.magazynprestiz.com.pl

Mieszkać w kosz alinie
PIWNA
REWOLUCJA

DOTARŁA
DO KOSZALINA

CITY BOX

NOWOCZESNOŚĆ
Z POLSKĄ DUSZĄ

PIERWIASTKI
KOBIECOŚCI
PRZYJAŹŃ
I FILANTROPIA

PB KUNCER
JAKOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
BUDUJĄ ZAUFANIE

DOM

SPEŁNIONYCH
OBIETNIC

Prestiżowa kumunikacja z mieszkańcami
Koszalin to miasto ambitnych ludzi, choć nie zawsze o
tym pamiętamy. Koszalińscy przedsiębiorcy wytwarzają wiele
wartościowych produktów, niektóre są nawet eksportowane
zagranicę. Mimo, że w naszym mieście powstają ciekawe rzeczy
nie wszyscy o tym wiedzą. Aby się o tym dowiedzieć bardzo
ważna jest komunikacja z mieszkańcami.
– Jako Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER uważamy, że
komunikacja z naszymi aktualnymi i przyszłymi klientami poprzez

magazyn „Prestiż” jest bardzo skuteczna. Materiały są zawsze
przygotowywane rzeczowo, a przy tym bardzo przystępnie.
Dlatego też polityka informacyjna naszej firmy świadomie opiera
się na partnerskiej współpracy z redakcją pisma – mówi Wioletta
Stelmach, dyrektor zarządzająca PB KUNCER
Materiały, które prezentujemy w Magazynie Informacyjnym
„Przyjazne Budowanie” pochodzą w dużej części z zasobów redakcji „Prestiż”, za których udostępnienie serdecznie dziekujemy.

Projekt i produkcja Magazynu Informacyjnego „Przyjazne Budowanie” dla PB KUNCER
Marketing Media House Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 126, 75-614 Koszalin, www.mmh.biz.pl
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DZIENNIK BUDOWY
Nowy etap w sprzedaży. Przewidywany
termin zakończenia – sierpień 2017 r.

Koszalin

Osiedle
Cypryjskie

Etap zrealizowany

Etap zrealizowany.
Do sprzedaży pozostało
15 z 56 mieszkań
o pow. od 45 do 78 m2

Nowy etap na Osiedlu
Cypryjskim
Spośród sześciu budynków
zaplanowanych na osiedlu
do użytku oddano już dwa.
W drugim budynku do kupienia pozostało 15 mieszkań
o pow. od 45 do 78 m². Trwa
budowa trzeciego budynków, w którym znajdą się
62 mieszkania. Planowane
zakończenie prac to sierpień
2017 r.

Koszalin

Ostatnie dwa domy
Na Osiedlu Laurowym
do kupienia zostały już
tylko 2 ostatnie domy.
Warto skorzystać z okazyjnej
oferty i wybrać jeden z dwóch
domów w doskonałym
sąsiedztwie.

Koszalin

Lokal użytkowy i 8 mieszkań
Z 48 mieszkań do kupienia pozostało już tylko
ostatnie 8 lokali – o pow.
od 40 do 50 m².
Do nabycia jest także
atrakcyjny lokal usługowy
na parterze o powierzchni
167,2 m².
Obecnie trwają prace
elewacyjne i wykończeniowe
wewnątrz budynku.
Planowane zakończenie prac:
30.09.2016 r.

Osiedle
Laurowe

budynek na rogu ulic

Głowackiego
i Pileckiego

Kołobrzeg
budynki przy ulicy

Paryskiej

Dwa nowe budynki
w Kołobrzegu
Spośród trzech zaplanowanych budynków przy
ul. Paryskiej (na Osiedlu Unii
Europejskie) w Kołobrzegu
pierwszy jest już zamieszkany.
Wiosną bieżącego roku rusza
realizacja drugiego etapu budowy. W każdym z nowobudowanych budynków zaplanowanych jest 35 mieszkań
o pow. od 30 do 75 m².

SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

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

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

BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

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

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

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

