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Na froncie
walki

ze stereotypem
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Słowo od wydawcy
Foto: Agnieszka Orsa

Z

auważyłem, że z wiekiem staję się bardziej tolerancyjny. Mam więcej wyrozumiałości dla rzeczy, które
kiedyś mocno mnie złościły. To nie znaczy, że teraz je
pochwalam albo że na nie zupełnie zobojętniałem.
Oceniam je tak samo, nie akceptuję, ale po prostu
rozumiem już lepiej, z czego może wynikać jakieś obce mi zachowanie albo pogląd.
Wyzbyłem się ambicji zmieniania innych, kiedy już wiem, jak trudno zmienić siebie samego.
Jest jednak coś, co burzy we mnie krew niezmiennie. Myślę, że
nie wynika to wyłącznie z mojego polonistycznego wykształcenia. To
bardziej jest jakieś „uczulenie estetyczne”.
Chodzi mi o język, z jakim mamy do czynienia na co dzień. Odnoszę wrażenie, że coraz więcej jest w polszczyźnie błędów i niechlujności. Nie każdy może osiągnąć poziom kompetencji językowych
profesora Miodka albo profesora Bralczyka. To jasne. Jednak jakiegoś minimum staranności można wymagać. Zwłaszcza od tych, którzy mówią do nas ze świecznika. Mowa polityków i „ważnych” urzędników, poza tym, że coraz bardziej nacechowana agresją, ubożeje.
Niekorzystnie zmienia się również język powszedniej komunikacji.
O tym kim jesteśmy świadczy nie tylko to, co mówimy albo piszemy,
ale i jak to robimy. Skoro myślimy językiem albo głównie językiem,
to jak o nas świadczy nasza mowa?
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Z jednym zjawiskiem szczególnie nie umiem się pogodzić. Ilekroć
słyszę: „moje nazwisko się nie odmienia”, mam ochotę natychmiast
wstać i skończyć rozmowę. Nie mogę pojąć, jak mimo tak wielu wypowiedzi autorytetów językowych (m.in. wspomnianych profesorów)
dostępnych choćby w Internecie, ten chwast mentalny się pleni.
Czasami kiedy zwracam komuś na to uwagę, przypominając zasadę,
że w języku polskim wszystkie nazwiska podlegają odmianie, słyszę
ostateczne argumenty w rodzaju: „Moja ciocia polonistka mówi, że
nasze nazwisko się nie odmienia”. Z takim dictum trudno polemizować.
Ale co się dziwić cioci, skoro dzieją się takie rzeczy, jak niedawno
w programie „Milionerzy”. Otóż wystąpił w nim pewny siebie pan,
przedstawiający się jako nauczyciel języka polskiego. Jedno z pierwszych pytań, takich „rozbiegowych”, brzmiało: „Z jakiego utworu
Adama Mickiewicza pochodzą słowa „gdzie panieńskim rumieńcem
dzięcielina pała?”. Pan się męczył, męczył, aż wreszcie wybrał odpowiedź „Konrad Wallenrod”.
Opadają ręce, nogi i co tam jeszcze opaść może. Ale pewnie
delikwent ten wrócił do szkoły jak gdyby nigdy i nic, a może nawet
w chwale tego co wystąpił w telewizji. Opisany blamaż - moim zdaniem - powinien być wystarczających argumentem dla dyrektora
szkoły przy wręczaniu panu zwolnienia z pracy. No chyba, że dyrektor
również uważa, że nazwisk się nie odmienia.

1 % podatku
KRS: 0000530362
MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
ul. Szczecińska 25a/3 (II piętro), 75-122 Koszalin
Dyżury w siedzibie fundacji odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-17.00
Nr telefonu (czynny od pon. do pt. 10.00 – 16.00): +48 606 54 54 54
kontakt@fundacjamagia.pl; NIP: 6692522805; KRS: 0000530362
Konto: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614 (PKO BP Oddział Koszalin)
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Wydarzenia

„Ekonom” w programie Erasmus+
Zespół Szkół nr 1 gościł niedawno grupę młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół z krajów europejskich. Z kolei szesnastu uczniów
„ekonoma” pod opieką dwójki nauczycieli odbywa praktyki zawodowe na Sycylii.

P

rogram Erasmus+ jest kontynuacją wcześniejszych europejskich programów Comenius i Leonardo da Vinci, które były realizowane w ZS nr
1 od roku 2013. Praktycznym wymiarem współpracy szkół jest wymiana młodzieży. W jej ramach
w końcówce lutego Koszalin odwiedziła grupa nastolatków z Portugalii, Turcji i Włoch. Poznawali oni miasto, odbyli publiczne spotkanie z interesującymi koszalinianami, mieli wspólne zajęcia ze
swymi polskimi kolegami, podczas których m.in. przygotowywali
zespołowo klip wideo.
Z kolei w hotelach na Sycylii od 12 marca do 8 kwietnia br. praktykę odbywa 16 uczniów „ekonoma” (wyjeżdżają na tydzień, każdorazowo po 4 osoby). W latach poprzednich staże dwukrotnie
odbywały się w Portugalii.

Jak informuje pani Małgorzata Palonek, nauczycielka języka
angielskiego a jednocześnie liderka programu Erasmus+ w szkole, do projektu mógł zgłosić się każdy uczeń mający komunikatywną znajomość języka angielskiego. – Było około 50 chętnych.
Dlatego przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne, mające na
celu wybranie najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować
naszą szkołę w wyjazdach zagranicznych – mówi profesor Palonek. Dodaje: - Na podstawie doświadczeń z lat poprzednich
mogę powiedzieć, że dla młodzieży wspólne wyjazdy stają się
najsympatyczniejszymi wspomnieniami ze szkoły. To są naprawdę
wspaniałe momenty. Każdy kraj goszczący chce jak najwięcej dać
od siebie, pokazać to, co ma najlepsze w regionie, jak najlepiej
ugościć, pokazać swoją kulturę. To naprawdę bezcenne doświadczenia.

Klasa kucharska
pod patronatem restauracji Dune
Porozumienie podpisane 8 marca br. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 (popularny „ekonom”) Szymona Konefała i Steina
Christiana Knutsena, prezesa Firmus Group (właściciela Dune Restaurant Café Lounge w Mielnie) jest siedemnastym porozumieniem
koszalińskich firm z miejscowymi szkołami dotyczącym kształcenia zawodowego. Powiązanie potrzeb przedsiębiorstw z kierunkami
szkolenia kształcenia jest jednym z priorytetów samorządu, stąd udział w uroczystości podpisana umowy Piotra Jedlińskiego,
prezydenta Koszalina.

F

irma obejmie patronatem w roku szkolnym
2017/2018 klasę pierwszą kucharską. Młodzież
uzyska możliwość odbywania praktyk w doskonale wyposażonej i nowocześnie prowadzonej
restauracji. Szkoła może zaś m.in. liczyć na wsparcie rzeczowe specjalistycznych pracowni (chodzi o profesjonalny
sprzęt stosowany w branży żywienia i usług gastronomicznych).
Dune Restaurant Café Lounge jest częścią realizowanego przez
Firmus Group kompleksu Dune Resort, który pomieści docelowo
330 luksusowych apartamentów ze strefą rekreacyjną z zespołem
basenów kąpielowych. Jest to całoroczna restauracja z kawiarnią,
którą wyróżnia na tle konkurencji autorskie menu Sebastiana Zegera modyfikowane w rytm pór roku w oparciu o produkty sezonowe od lokalnych dostawców. Restauracja słynie z doskonałej
kuchni i niepowtarzalnego klimatu wnętrz, a także aktywności
marketingowej, organizując wydarzenia łączące promocję sztuki
kulinarnej z muzyką i wartościową rozrywką, a także spotkania biznesowe.

Foto: Agnieszka Orsa
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Aktywna współpraca pomiędzy szkołami a firmami daje korzyści wszystkim zainteresowanym. Oznacza przede wszystkim to, że
kierunki kształcenia są związane z realnymi potrzebami lokalnego
rynku pracy. Absolwenci mogą liczyć na prawie pewne zatrudnienie, a pracodawcy na to, że trafią do nich jako pracownicy przygotowani do podjęcia obowiązków zawodowych i nie wymagający
przyuczenia.

Wydarzenia

Już wkrótce oficjalne otwarcie
Galerii EMKA w nowej odsłonie
W pierwszej koszalińskiej galerii handlowej, która powstała 15 lat temu, widać już efekty trwającej od wiosny ubiegłego roku
przebudowy. Duża część lokali oraz powierzchni wspólnych jest wyremontowana i daje wyobrażenie o tym, jak centrum będzie
wyglądało po metamorfozie. Prawdziwą niespodzianką dla klientów EMKI stanie się na pewno tematyczna strefa restauracyjna.

E

MKA będzie elegancka. W procesie modernizacji
zastosowano najwyższej klasy materiały oraz zadbano o doskonałą jakość wykonania wszelkich
prac. Wnętrza wyglądają nowocześnie dzięki
maksymalnie podniesionym sufitom, wysokim
przeszklonym witrynom oraz starannie dobranemu oświetleniu.
Podczas przebudowy unowocześniono również systemy odpowiadające za wygodę i bezpieczeństwo klientów, a także wybudowano dodatkowe klatki schodowe. Inaczej niż dotychczas będą
ustawione schody ruchome.
Dużą atrakcją dla klientów EMKI będzie z pewnością strefa
restauracyjna (tzw. food court) pod hasłem Food on the beach,
z aranżacją przestrzeni utrzymaną w estetyce marynistycznej.
Jasne drewno, prawdziwe liny żeglarskie i drewniane pniaki,
przywołujące na myśl falochrony, w połączeniu z marynistyczną
kolorystyką obić meblowych oraz tematycznymi detalami, jak
retro fotografie czy industrialne lampy, tworzyć będą wyjątkową

atmosferę. A o zróżnicowaną ofertę gastronomiczną zadbają nowi
najemcy: Berlin Döner Kebap, Bistro Express i Kuchnia Shanghai.
W EMCE będzie można również wypić doskonałą kawę w dobrze
koszalinianom znanym klimacie Cafe Mondo.
Oficjalne otwarcie galerii w nowej odsłonie nastąpi 17 maja br.

REKLAMA

• Chirurgia plastyczna • Medycyna estetyczna
• Chirurgia naczyniowa • Ginekologia estetyczna
• Kosmetologia estetyczna
Kołobrzeg, ul. Fredry 15 A
tel. +48 606 738 807 | tel. +48 94 35 38 165
www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl
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Mielno buduje
przyjazny wizerunek
Anna Ledochowicz po wygranym konkursie objęła z początkiem marca br. funkcję dyrektora Centrum Kultury w Mielnie. Zakłada,
że skupi się w pierwszym rzędzie na wzmacnianiu marki Mielna, a to oznacza głównie budowanie obrazu miejsca zapewniającego
komfortowy wypoczynek wymagającym gościom, oferującego atrakcje nie tylko w czasie wakacji, ale również po sezonie letnim. Inny
priorytet nowej dyrektor CK to aktywizacja mieszkańców i promowanie ich inicjatyw.

C

entrum Kultury w Mielnie powstało w ubiegłym
roku. Można powiedzieć, że w ramach przygotowań do zmiany statusu administracyjnego Mielna,
które nabyło prawa miejskie 1 stycznia br. Anna
Ledochowicz, która w lutym wygrała konkurs
na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, pracowała wcześniej
w dziale marketingu mieleńskiego hotelu Unitral. Zna więc miasto, lokalne uwarunkowania, potrzeby promocyjne Mielna.
Jej sposób myślenia o zadaniach Centrum Kultury streszcza
autorska koncepcja funkcjonowania placówki przedstawiona
w trakcie konkursu. Anna Ledochowicz podkreśla w niej, że „nabycie praw miejskich przez Mielno to idealny moment, aby postawić na nową jakość,
nową lepszą markę”. Wśród celów szczegółowych w opracowaniu pojawia postulat
wydłużenia sezonu turystycznego – m.in.
poprzez stworzenie atrakcyjnego kalendarza imprez i odpowiedną jego promocję.
Działania promocyjne miałyby pokazywać
gminę Mielno jako miejsce, w którym warto
odpoczywać również poza tzw. wysokim sezonem wakacyjnym, stawiając na turystykę
weekendową przez cały rok.
Według Anny Ledochowicz można to
osiągnąć na przykład poprzez rozwój turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Pobudzanie popytu w tym zakresie powinno skupiać się na coraz modniejszych trendach
na zdrowe odżywianie się, leczenie dietami, a także na turystyce aktywnej, czyli np.
bardzo popularnym w Mielnie morsowaniu
czy nordic walking. Sprzyja temu rozwój
istniejącej w gminie infrastruktury rehabilitacyjnej i usług SPA. Ośrodków oferujących
takie atrakcje jest coraz więcej, a kolejne inwestycje w bazę noclegową wiążą się niemal zawsze z inwestycjami w zaplecze rekreacyjne, kosmetologiczne i SPA.
Zdaniem Anny Ledochowicz, długofalowym efektem pracy
Centrum Kultury powinna być również zmiana wizerunku Mielna. Pożądany i wskazany w opracowaniu pani dyrektor jest obraz
„modnego kurortu z ciekawymi wydarzeniami, które ukazują zarówno tradycje gminy, jak i nowoczesną wizję tego miejsca”. Dodajmy: miejsca wypoczynku, które oferuje wysokiej jakości usługi
i atrakcje turystyczne, i w którym dba się o komfort oraz bezpieczeństwo. „Należy tutaj postawić szczególny nacisk na współpracę z największymi inwestorami i wspólne cele promocyjne.
Dalece prawdopodobne jest, że nadchodzące i już realizowane
największe inwestycje przyciągną do gminy innych strategicznych
partnerów (przykładem w tym zakresie jest Kołobrzeg). To właśnie

tacy inwestorzy, gwarantujący konkretną jakość usług są szansą na
zmianę wizerunku gminy. Realizacja tego celu powinna odbywać
się poprzez promowanie interesujących wydarzeń, które będą
podkreślały zmieniający się charakter miejsca, ale opartych na
lokalnych tradycjach i podkreślaniu nadmorskiego charakteru” –
pisze w swej autorskiej koncepcji Anna Ledochowicz.
Niezwykle ważnym obszarem aktywności Centrum Kultury, jako
instytucji odpowiedzialnej za promocję Mielna, ma być Internet.
Chodzi tu głównie o nowoczesne narzędzia koordynacji wykorzystania bazy noclegowej (jednolity system rezerwacyjny), szybkie
i atrakcyjne w formie podawanie informacji i reagowanie na zapytania turystów.
Inny ważny krąg zadań CK to wzmacnianie aktywności mieszkańców Mielna
(już obecnie miasta) i innych miejscowości gminy. W gminie działa aż 21
organizacji pozarządowych, co zostało
zauważone nawet w rankingach ogólnopolskich i wzbudziło zainteresowanie
ogólnopolskich mediów. Przedstawione
przez Annę Ledochowicz opracowanie konkursowe kładzie duży nacisk na
wspieranie kreatywności mieszkańców
i ich inicjatyw.
Pani Anna mówi: - Centrum Kultury
powinno być rzeczywiście centrum życia miasta i gminy. Nasza społeczność
jest bardzo aktywna i zaangażowana.
Rodzą się co rusz rozmaite inicjatywy.
Rolą Centrum jest je wspierać i wspólnie
z mieszkańcami kreować dobry klimat.
Od niego w ogromnym stopniu zależy
rozwój Mielna, które ma ogromny potencjał, wciąż nie w pełni wykorzystany. Chcemy, żeby w ofercie Centrum Kultury każdy znalazł coś dla siebie, chcemy odpowiadać na
oczekiwania osób o rozmaitych zainteresowaniach. Ogromną rolę
w tym wszystkim odgrywają organizacje pozarządowe, bo skupiają one energię ludzi wokół określonych celów.
Centrum Kultury stoi przed bardzo pilnym i niełatwym wyzwaniem – koniecznością wyremontowania siedziby i dostosowania jej
do zakładanych funkcji. Jest nią budynek dawnego domu dziecka
przy ulicy Bolesława Chrobrego przejęty od Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Znajduje się on w niezłym stanie technicznym,
ale wymaga prac adaptacyjnych, aby stał się funkcjonalną bazą
zarówno dla działań nakierowanych na komunikację zaadresowaną do turystów, jak i działań na rzecz społeczności lokalnej.
Autor: Andrzej Mielcarek

Krotoski-Cichy
zawsze z AZS-em

NA 22 URODZINY

PAKIETY TELEWIZJI,
INTERNET I TELEFON

Na zdjęciu (od lewej z tyłu): pracownicy firmy Krotoski-Cichy w Koszalinie
- Radosław Warmowski, Łukasz Machocki (kierownik salonu VW), Tomasz
Fleszar, Przemysław Żarna (dyrektor oddziału), Marek Kobiela oraz Kevin
Johnson, Remon Nelson, Piotr Stelmach – zawodnicy AZS.

K

lub docenia to wsparcie. Zwłaszcza w bieżącym, trudnym dla AZS roku, kiedy z dnia na
dzień – po dyktowanej polityką zmianie zarządu - kontrakt zerwał sponsor tytularny drużyny,
czyli Grupa AZOTY – Zakłady Chemiczne Police.
Leszek Doliński, prezes AZS, podkreśla: - Przychylność i lojalność
takich przyjaciół klubu jak koszaliński dealer Skody i Volkswagena
pozwoliła nam przetrwać najgorszy czas. Jesteśmy za to bardzo
wdzięczni.
Praktyczną formą podziękowania jest na przykład zaangażowanie zawodników w działania marketingowe dealera. Zdjęcia, które
publikujemy, powstały przy okazji wizyty trzech graczy w salonie
VW przy ulicy Gnieźnieńskiej w związku z przygotowywaną tam
sesją zdjęciową.
Koszaliński salon VW finalizuje już wyprzedaż aut z rocznika
2016, a jednocześnie prezentuje nowego Golfa. Jeśli ktoś chciałby
popróbować jazdy tym modelem, wystarczy telefon, bo auto do
jazd próbnych czeka na stałych sympatyków Volkswagena i tych,
którzy markę dopiero chcą poznać.

OD

51,17 ZŁ/MIES.
DO KOŃCA ROKU

Dotyczy dedykowanych ofert. Opłata miesieczna 51,17 zł
obowiazuje przy łacznym skorzystaniu z Pakietu Start+, nc+
Internet 10 GB i nc+ Telefon. Rabat do konca 2017r., potem
opłata wzrasta. Oferta po rabacie za zgody marketingowe.
Umowa na 24 miesiace. Szczegóły w warunkach promocji
na ncplus.pl i w punktach sprzedazy.

Salon NC+ Koszalin
ul. Domina 11/4,
tel 94 341 33 87
Salon NC+ Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 51A,
tel. 94 351 87 07

REKLAMA

Foto: Bartosz Orłowski

Firma Krotoski-Cichy po razi trzeci wygrała w dorocznym rankingu
TOP 50 polskich dealerów samochodowych. Przebiła przy tym
magiczną liczbę 20 000 aut sprzedanych w roku, poprawiając
swój wynik w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 28,5 proc.
(cały rynek nowych aut w Polsce wzrósł o 16,5 proc.). Firmie nie
obcy jest duch sportowej rywalizacji, więc nie powinno dziwić, że
od długich lat oprócz sportu motorowego wspiera koszalińską
ekstraklasową drużynę koszykarską AZS.

NC+ Darłowo
ul. Powstańców Warszawskich 56/1,
tel. 94 314 40 40
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Na
froncie
walki
ze stereotypem

Zaciera się podział na męskie i kobiece zawody. Panie radzą sobie równie dobrze jak panowie nawet w bardzo trudnych profesjach. Nie
dziwi już dziewczyna kierująca autobusem albo ciężarówką, dowodząca pracami na budowie, krocząca w wojskowym mundurze albo
wykonująca ryzykowne numery kaskaderskie. A mimo to gdzieś tam w zakamarkach powszechnej świadomości wciąż czai się stereotyp,
który powoduje reakcję zaskoczenia przy pierwszym kontakcie z panią występującą w tzw. męskiej roli. O co one same o tym myślą?
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Grażyna Wojewnik

Małgorzata Lubelska
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G

rażyna Wojewnik

Przekraczając bramę Centrum Szkolenia Sił
Powietrznych w Koszalinie, mamy przed oczami kilkanaście budynków koszarowych oraz
plac musztry. Co chwila z różnych drzwi wychodzą żołnierze
w polowych mundurach. Energiczny krok, skupienie na twarzach. Wiadomo, są na służbie.

piękna. O kwiatach i miłym słowie z okazji na przykład Dnia Kobiet zawsze pamięta komendant ośrodka, który zawsze znajduje
czas, aby spotkać się ze swoimi podwładnymi.
Małgorzata Lubelska

Pani major to jedyna kobieta w tym stopniu w ośrodku. –
Czternastego lutego tego roku zostałam mianowana na stanowisko komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego w Koszalinie – mówi.

Gmach Sądu Okręgowego w Koszalinie wzbudza w wielu
osobach ciekawość, a w niektórych pewnie lęk. Jego wiceprezesem jest sędzia Małgorzata Lubelska. W resorcie sprawiedliwości pracuje od 38 lat, a od 36 lat orzeka - początkowo w sądzie rejonowym, teraz w okręgowym. Obecnie nadzoruje pracę
wydziału cywilnego, biegłych, komorników oraz przyjmuje skargi. Jak sama podkreśla, na takim stanowisku kobieta od dawna nie jest żadnym fenomenem. Małgorzata Lubelska zarządza
ponad 160 osobami. Jest wymagająca, ale nie mniej wyzwań
stawia przed sobą. Uważa, że nie ma ludzi nieomylnych, dlatego
do wszystkich podchodzi z szacunkiem, na każdym kroku docenia trud ich pracy.

Awans – zarówno jeśli chodzi o funkcję, jak i o stopień wojskowy – traktuje jako olbrzymie wyróżnienie, ale zarazem wyzwanie.
Spośród kilkunastu możliwych kandydatów przełożeni docenili
właśnie jej pracę, osobowość i postawę. Pod jej dowództwem
szkolić się będzie rocznie około dwa tysiące żołnierzy zawodowych.

Pani sędzia mówi: - Mimo że sądownictwo kojarzy się głównie
z mężczyznami, nic bardziej mylnego. Zawód bardzo sfeminizował się po II wojnie światowej. Po pierwsze dlatego, że wielu
mężczyzn zginęło podczas wojny. Po drugie, pensje były tak
niskie, że panowie chcąc utrzymać rodziny, podejmowali inną
pracę.

Grażyna Wojewnik z wojskiem jest związana od 2000 r. – Kiedy trafiłam do Wojskowej Akademii Technicznej, nie było tam
wielu kobiet - wspomina pani komendant. – Zdarzało się, że za
plecami koledzy mówili, że jest nam znaczniej łatwiej, bo jesteśmy kobietami i przełożeni wymagają od nas mniej. Co wcale
nie było prawdą. Musiałyśmy udowadniać nie tylko sobie, ale
również przełożonym, kolegom, że jesteśmy tak samo sprawne
jak oni.

Mimo procesu feminizacji sądów, pani Małgorzata rozpoczynając swoją karierę zawodową, odczuła na własnej skórze dyskryminację ze względu na płeć. - Kiedy byłam po aplikacji i starałam się o asesurę, rywalizowałam z kilkoma kolegami. Były to
czasy, kiedy ministerstwo chciało, by do roli sędziów powrócili
mężczyźni. Posadę otrzymał kolega, który ostatecznie z jakichś
przyczyn nie mógł podjąć tej pracy. Na kolejne wolne miejsce
czekałam kilka miesięcy. Nikt nie pomyślał racjonalnie, że jest
wolne stanowisko, młoda sędzia gotowa do pracy i piętrzące się
sprawy, w których nie ma kto orzekać.

Na tym tle wzrok przykuwa wysoka, szczupła kobieta o miłym
uśmiechu. To major Grażyna Wojewnik. Kiedy się witamy, wrażenie „słabej płci” pryska. Uścisk dłoni nie pozostawia wątpliwości: mamy do czynienia z żołnierzem, takim z krwi i kości.

Jednak kiedy trafiła do służby, koledzy nie wytykali jej, że jest
kobietą, wręcz przeciwnie – doradzali i chętnie pomagali. – Od
razu po szkole zostałam dowódcą stacji radiolokacyjnej w zespole zabezpieczającym szkolenie w Dąbkach. Wszystko było
nowe, a ja nieopierzona. To właśnie panowie wprowadzali mnie
w tajniki pracy. Następnie jako porucznik trafiłam do Koszalina na stanowisko dowódcy baterii. Mimo że w wojsku nadal
przeważają panowie, kobiety nie odczuwają już, że są słabsze
czy gorsze. Wszystkich obowiązuje regulamin, te same zajęcia
teoretyczne i praktyczne, a także szkolenie poligonowe. I bez
względu na płeć każdy musi je realizować i przestrzegać.

Kiedy pani Małgorzata już dostała się na asesurę, przyszedł
moment, aby wybrać dla niej wydział. O tym miał zdecydować
prezes sądu wojewódzkiego. Jego wybór padł na wydział rodzinny, do którego trafiali jedynie sędziowie z pewnym stażem.
- Sędzia wojewódzki zadzwonił z decyzją do prezesa sądu rejonowego. Ten wyraził zaniepokojenie, że młoda sędzia od razu
trafi na głęboką wodę. I tutaj padły słowa, których nie zapomnę
nigdy: „Może pracować w wydziale rodzinnym, bo przecież to
nie jest jakaś głupia gęś”. I to był ogromny komplement.

Jak podkreśla pani major, przełożony musi swoją postawą,
profesjonalizmem i charyzmą zyskać sobie szacunek podwładnych. Ma być wzorem do naśladowania: - Oprócz regulaminu
ważne jest pokazanie, że szacunek jest wzajemny. Tym bardziej,
że do mojego ośrodka trafiają żołnierze z całej Polski, z różnymi
doświadczeniami i na różnym etapie swojego życia. Dowódca
niekiedy musi być psychologiem i przyjacielem. Tak zyskuje zaufanie i szacunek, ale taka postawa to ciężka długoletnia praca.
Obecnie w CSSP służy dwanaście pań na etacie i każda doskonale radzi sobie na dowódczym stanowisku. Nie ma problemu
z brakiem akceptacji, lekceważeniem czy z jakimkolwiek niestosowanym zachowaniem ze strony panów.

Małgorzata Lubelska podkreśla, że nigdy później nie słyszała
jakichkolwiek niestosownych uwag pod swoim adresem. Także na sali rozpraw nie miała sytuacji, że poczułaby się urażona słowami oskarżonych, świadków, czy prawników. – Podczas
rozprawy nie jestem Małgorzatą Lubelską, a sędzią reprezentującą Rzeczypospolitą Polską. Nie pozwolę się lekceważyć czy
obrażać. Wydaje mi się, że moja asertywność, mocny charakter,
energia, wygląd wzbudzają respekt. Jedynie raz w swojej karierze nałożyłam grzywnę aresztu, tylko dlatego, że jedna ze stron
w sposób karygodny obrażała świadka.

Pani major przyznaje jednak, że zdarza się jej wchodząc do
sali pełnej słuchaczy, w większości mężczyzn, odczuć, że wzbudza zainteresowanie. Do tej pory jednak nigdy nie usłyszała
pod swoim adresem jakichkolwiek niestosownych uwag.

Kaskaderka z Koszalina. Szczupła, delikatna kobieta o wyglądzie nastolatki. Ma 27 lat. Trudno uwierzyć, że jest mamą dwuletniego synka i od ośmiu lat zajmuje się kaskaderką. – Dziesięć
lat temu trafiłam na zajęcia akrobacyjne do Pałacu Młodzieży –
opowiada pani Nela. – Tam poznałam swojego przyszłego męża
oraz teścia, który był menedżerem grupy kaskaderskiej, początkowo niemieckiej, potem czeskiej.

Panie mocno już wrosły w krajobraz Centrum Szkolenia Sił
Powietrznych. Panowie nie zapominają, że wśród nich jest płeć

Nela Fronaszczyk
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Odpowiednie predyspozycje fizyczne, doskonałe przygotowanie akrobatyczne i odwaga sprawiły, że trafiła do grupy.
Rewia kaskaderska odwiedziła m.in. Czechy, Słowację i Litwę.
Mimo że pani Nela była odpowiednio przygotowana do kaskaderskiej pracy, przyznaje, że to panowie grali pierwsze skrzypce.
– Odnosiłam wrażenie, że byłam jedynie miłym dodatkiem, asystentką, która coś poda, przyniesie i będzie dobrze wyglądała
na zdjęciach. Panowie grali pierwsze skrzypce.

Nie chciałam odbiegać umiejętnościami nie tylko od swoich
pracowników, ale przede wszystkim od klientów i partnerów
biznesowych.

Jak podkreśla, nigdy nie usłyszała za plecami przykrych słów
i nie odczuła tego, że jest w jakikolwiek sposób dyskryminowana ze względu na płeć. Jednak koledzy nie dopuszczali jej do
ważnych zadań i „wyręczali” w tych najtrudniejszych. Poczucie
niemocy, brak możliwości zdobywania szlifów estradowych,
a także adrenaliny, bez której – jak twierdzi pani Nela – nie można żyć. W końcu ona i trzech kolegów założyli grupę kaskaderską Motorcircus. Ze swoim programem jeżdżą po całej Polsce.
Grupa opiera się na relacjach partnerskich, każdy wykonuje pokazy w jakich czuje się najlepiej, a pozostali czuwają nad jego
bezpieczeństwem. – Teraz mogę się spełniać – wyjaśnia pani
Nela. – Uwielbiam adrenalinę, jaka towarzyszy występom. Jesteśmy jak rodzina, ufamy sobie bezgranicznie. Zanim coś zrobimy,
przemyślimy to dokładnie, bowiem chodzi o nasze bezpieczeństwo, a niekiedy życie.

Obecnie zarządza 26 osobami. – Z wieloma pracownikami
stawiałam swoje pierwsze kroki zawodowe, to nas zbliżyło. Uważam, że jesteśmy jak duża rodzina, w której każdy może liczyć
na wsparcie, szczerą rozmowę. Tworzymy naprawdę zgrany zespół. To, że wychowałam się w firmie motoryzacyjnej sprawiło,
że było mi dużo łatwiej wedrzeć się do tego światka i godnie
przejąć pałeczkę rodzinnej sztafety od rodziców.

Pani Nela podkreśla, że koledzy znają jej umiejętności i wiedzą, na co ją stać. Grupa bierze udział w różnych imprezach motorowych, ostatnio nagrała film ramówkowy stacji TVN Turbo.
Na występach prezentują m.in. stanie na samochodzie w czasie
jazdy na dwóch kołach, kontrolowane dachowanie pojazdu,
ognistą ścianę, kiedy kaskader leży na masce, głową do przodu
i rozbija nią drewnianą, podpaloną ścianę. Na końcu kaskader
też płonie. W tej roli najczęściej występuje właśnie 27-latka. –
Emocje, jakie towarzyszą tym występom, są różne, jednak ja
zawsze czuję strach. Myślę, że dopóki go odczuwam, jestem
bardziej czujna i rutyna nie spowoduje, że coś zaniedbam.
A jak się okazuje, jest wiele czynników niezależnych od kaskaderów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo. Zawieść może
samochód, inny człowiek, pogoda. Kaskaderka jest ciężką, niebezpieczną pracą. Dlatego w zawodzie nadal przeważają mężczyźni. - Razem z kolegami prowadzimy szkółkę kaskaderską, do
tej pory nie mieliśmy żadnej dziewczyny. Nie wiem dlaczego.
Renata Dubnicka
Salon Renault na obrzeżach miasta. W nim oprócz nowych
modeli samochodów na sprzedaż, również serwis, a niebawem
hala na samochody dostawcze. Firmą zarządza Renata Dubnicka. Wspomina: – Zawsze bardziej ciągnęło mnie do samochodów niż do lalek. Ale to chyba nic dziwnego, bo rodzice
na początku prowadzili blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe,
a w 1995 roku podpisali umowę dealerską z Renault Polska.
W moim domu cały czas przewijały się tematy motoryzacyjne.
Wiedząc, że wcześniej czy później będzie zarządzała przedsiębiorstwem założonym przez rodziców, pani Renata poznawała firmę od podszewki. – Pracowałam w księgowości, w kasie,
jako sprzedawca, doradca klienta i w serwisie. Dzięki pomocy
pracowników, głównie mężczyzn, stawiałam swoje pierwsze zawodowe kroki.
Jak przyznaje pani Renata, początki były naprawdę trudne.
– O ile w firmie pracownicy mnie akceptowali, tak na zewnątrz
panowie patrzyli na mnie z lekkim przymrużeniem oka. Chciałam godnie reprezentować rodzinę, dlatego aby podnieść
swoją wiedzę uczestniczyłam w wielu szkoleniach zawodowych.

Często na takich szkoleniach panowie nie szczędzili jej podchwytliwych pytań. – To niedowierzanie mężczyzn, że kobieta
może pracować i zarządzać w takiej branży, jeszcze bardziej
mobilizowało mnie do działania.

Elżbieta Zinka
Lekarz z prawie 40-letnim stażem, od 23 lat ordynator Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Mowa
o dr n. med. Elżbiecie Zince. – Początki wcale nie były łatwe –
wspomina pani doktor. – Z jednej strony dlatego, że jestem kobietą, matką i żoną, która musiała łączyć wszystkie te role. A do
tego specjalizacja, doktoryzowanie się i dyżury. Oprócz tego,
w czasie kiedy ja studiowałam medycynę, aby w ogóle myśleć
o specjalizacji z kardiologii, trzeba było na początku zrobić internę I i II stopnia. A to zajmowało sporo czasu. Potem należało
znaleźć kierownika specjalizacji, którego w Koszalinie nie było.
Mimo wszystkich przeciwności dr Zinka związała swoją przyszłość właśnie z tą specjalizacją, którą zdobyła w Instytucie Kardiologii w podwarszawskim Aninie. – Kiedy wróciłam do Koszalina, byłam pierwszym kardiologiem z prawdziwego zdarzenia
w województwie koszalińskim. Przyznam, że koledzy przyjęli
mnie bardzo ciepło, z dumą i uznaniem. Zapraszali mnie na konsultacje medyczne. Zostałam również konsultantem wojewódzkim ds. kardiologii. Jeździłam na wizytacje, zdobywałam sprzęt
dla szpitali powiatowych oraz naszego.
W tym czasie dyrektorem szpitala był dr Mirosław Mikietyński,
który uległ naporom ambitnej pani doktor i pozwolił otworzyć
oddział kardiologii. – Myślę, że to wszystko było możliwe dzięki
temu, że jestem zdeterminowana i jak coś sobie założę, zawsze
osiągnę swój cel. Kardiologia była i jest dziedziną, która rozwija
się w bardzo szybkim tempie. Dlatego jako młoda chętna do
pracy lekarka nie mogłam pozwolić, aby szpital wojewódzki nie
miał oddziału z prawdziwego zdarzenia, tym bardziej, że śmiertelność na zawał serca sięgała ponad 18 procent. Na początku
dostałam pierwsze piętro w obiekcie pod lasem, gdzie ulokowałam kardiologię nieinwazyjną. Chodzi o zakładanie holterów,
próby wysiłkowe oraz wszczepianie rozruszników. Zaczęłam
również kompletować młody zespół, w tym wielu panów. Ruszyły także szkolenia, warsztaty, wyjazdy do instytutów i szpitali
w całej Polsce. Wydaje mi się, że reputacja jak szła za mną spowodowała, że panowie ordynatorzy traktowali mnie poważnie
i z szacunkiem.
Dzięki możliwości kształcenia kardiologów, oddział szybko
zyskał nowych specjalistów i się rozrósł. Dzisiaj zajmuje trzy piętra i to jeszcze nie koniec rozwoju. – Obecnie jesteśmy gigantami, jeżeli chodzi o wszczepienia wszelkiego rodzaju urządzeń,
jednymi z pierwszych w Polsce, którzy zaczęli wszczepiać stymulatory resynchronizujące – mówi pani ordynator.
Wysoki standard opieki, nowoczesny sprzęt oraz specjaliści
przyczyniają się to tego, że do szpitala w Koszalinie na warsz-
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taty kardiologiczne przyjeżdżają lekarze nie tylko z Polski, ale
i z zagranicy. – Przez nasz oddział przeszło naprawdę wielu specjalistów i mimo że większość z nich było mężczyznami, nigdy
nie spotkałam się z jakimkolwiek przejawem dyskryminacji ze
względu na płeć. Mało tego uważam, że aby zespół był zgrany,
powinien składać się zarówno z lekarzy jak i lekarek. Kobiety są
niezastąpione w opiece nad pacjentem przed zabiegiem oraz
po nim, a panów nikt nie zastąpi na sali operacyjnej. To wszystko się równoważy. Kardiologia to taka dziedzina, w której jeden
lekarz zależy od drugiego, więc nie mogą pozwolić sobie na
błędy.
Jak podkreśla pani doktor – ordynator bez względu na płeć
musi mieć zacięcie medyczne, liczyć się z opiniami swoich pracowników, szanować ich zdanie i dawać wolną rękę. – Nie kontroluję swoich lekarzy, wiem, że wszystkie moje polecenia zostaną wykonane. Tu nie chodzi o jakieś czepianie się, ja nie muszę
mówić im, co mają robić, każdy zna swoje zadania. A mnie interesują efekty. Jednak taka nić porozumienia buduje się przez
lata.
Co jeszcze w planach? – Chciałabym rozwinąć kolejną ważną dziedzinę. Chodzi o prowadzenie pacjentów po przebytych
schorzeniach jak zawał, ostry zespół wieńcowy czy, po zabiegach. Po wyjściu ze szpitala te osoby zostają same i nie wiedzą
jak ważna jest rehabilitacja. Proszę sobie wyobrazić, że śmiertelność na zawał zmalała do 3 procent, jednak śmiertelność pozawałowa jest nadal bardzo duża. I tutaj upatruję naszą rolę.
Marzeniem pani doktor jest kolejne piętro dla oddziału, liczniejszy personel i jeszcze doskonalszy sprzęt.
Agnieszka Fedoruk, Wioletta Stelmach
Mielno, teren budowy. Siedzimy w kontenerze biurowym, popijając kawę. Nasze praktyczne z natury rozmówczynie uznały,
że najlepiej będzie porozmawiać właśnie tutaj, zaraz po ich cotygodniowej naradzie. One spotykają się z sobą systematycznie
od czterech lat. W niemal każdy czwartkowy ranek omawiają
postępy prac na kolejnych budowach - Agnieszka Fedoruk, inspektor nadzoru ze strony dewelopera Firmus Group i Wioletta
Stelmach, dyrektor generalna w Przedsiębiorstwie Budowlanym Kuncer.
Rezydencja Park Rodzinna II to już czwarty obiekt, jaki dla Firmusa w całości buduje PB Kuncer. Wcześniej były Rezydencja
Park III i IV oraz pierwsza Rezydencja Park Rodzinna. Agnieszka Fedoruk, która ze strony inwestora pełni funkcję inspektora
nadzoru mówi: - Nasza współpraca z Przedsiębiorstwem Budowlanym Kuncer rozwija się od prawie czterech lat. Oprócz
wspomnianych budynków, firma przeprowadziła dla nas roboty konieczne do uruchomienia restauracji w apartamentowcu
Dune A i prace wykończeniowe w niektórych apartamentach,
w tym czterech największych typu penthouse. W tej chwili finalizujemy budowę Rezydencji Park Rodzinnej II, ale jednocześnie
przygotowujemy się do współpracy przy kolejnych inwestycjach.
Po drugiej stronie, wykonawczej, nad prawidłowością prac
czuwa Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB Kuncer. Śmieje się, że czwartkowa kawa na budowie w Mielnie, której kierownikiem jest Arkadiusz Szukajło, to już stały rytuał. Systematyczne, cotygodniowe spotkania służą ocenie postępów prac
i rozstrzyganiu ewentualnych wątpliwości. - Z czasem nawiązały się dobre relacje międzyludzkie. To moim zdaniem bardzo
istotny czynnik wpływający na atmosferę wspólnej pracy. Jakaś
forma dystansu wciąż istnieje, bo mamy przecież do czynienia

z biznesem, w którym stanowiska stron nie zawsze muszą być
zgodne. Pojawiają się więc czasami różnice zdań. To naturalne.
Umiemy dojść do uzgodnień i współpraca układa się prawidłowo. Ufamy sobie, po obu stronach jest dużo sympatii.
Agnieszka Fedoruk potwierdza: - Zawsze znajdujemy kompromis. Wszelkie problemy rozwiązujemy na bieżąco.
Panie Wioletta i Agnieszka mają za sobą podobną drogę
zawodową: obie są inżynierami budownictwa, obie ukończyły
Politechnikę Koszalińską na kierunku „konstrukcje budowlane
i inżynierskie”. Obie również zdobywały pierwsze zawodowe
szlify na budowach, pełniąc funkcje inżynierów i kierowników
budów. To na pewno ułatwia im porozumienie. – Znamy proces budowlany od podszewki, rozumiemy wszelkie zależności.
Dzięki praktyce budowlanej umiemy szybko podejmować decyzje i nie zamartwiać się drobiazgami – mówi pani Agnieszka.
Pani Wioletta dodaje: - Czas spędzony na budowie procentuje na przyszłość. Uczy zdolności podejmowania decyzji,
otwartej komunikacji, nastawienia na szukanie najlepszych rozwiązań. I to wszystko przydaje się nam obecnie w naszej współpracy.
Zarówno w PB Kuncer, jak i w Firmus Group pracuje dużo
pań, co wciąż nie jest typowe dla firm budowlanych. - Obecność kobiet w tej stereotypowo męskiej branży ociepla relacje.
To przekłada się nawet na takie drobiazgi, jak to, że przy nas
panowie na budowie starają się nie przeklinać – mówi Agnieszka Fedoruk. - Ja uwielbiam pracować z kompetentnymi kobietami, takimi jak pani Agnieszka. I pewnie dlatego te czwartkowe kawy na budowie stały się dla mnie nie tylko zawodowym
obowiązkiem, ale i przyjemnością – kwituje dyrektor Wioletta
Stelmach.
Kiedy startowała w zawodzie, kobieta – zwłaszcza młoda –
w roli inżyniera budowy nie była zjawiskiem częstym. Trzeba
było trzymać fason i nie dawać powodów do drwin albo zaczepek: - To był czas głębokich przemian gospodarczych i zmian
na rynku budowlanym. Pracowałam początkowo w Kombinacie Budowlanym i tam zdobywałam pierwsze szlify. Poznałam
wszystko od podstaw. Nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby
czegoś nie wiedzieć. Nawet co to jest miksokret – mówi, śmiejąc się, dyrektor Stelmach. - To doświadczenie, kiedy przeszłam
do firmy stworzonej przez prezesa Krzysztofa Kuncera, bardzo
się przydało. Uczyłam się przy nim dalej, a dla szefa – jak widać
– płeć współpracowników nie miała i nie ma znaczenia.
Dowód na to, że stereotyp budowlańca–faceta ma się jednak
w potocznej świadomości wciąż dobrze, dostały pani Wioletta
i Agnieszka na chwilę przed naszym spotkaniem: - Zajrzał do
naszego biurowego baraku młody człowiek, który jest przedstawicielem firmy produkującej chemię budowlaną. Zobaczył
dwie kobiety, więc zakłopotany tylko wydukał „To ja przyjdę
później”. A jak mu powiedziałyśmy, co tutaj robimy i na czym
polega nasza rola, kompletnie się pogubił. Na pewno na długo
zapamięta tę lekcję i następnym razem tak łatwo nie założy, że
pani na budowie może tylko kawę parzyć - śmieje się Wioletta
Stelmach.
Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska
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Kacper
Kowalski
latanie to forma medytacji
Gdy lata, nigdy nie myśli o problemach. Tam na górze nie mają one większego znaczenia.
Czuje wolność, pęd powietrza i niczym nieograniczoną przestrzeń mieniącą się tysiącami widoków.
Ponad dwadzieścia lat temu postanowił się tym podzielić i wylądował z pierwszą fotografią.
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T

woja praca wydaje się być bardzo romantyczna.
Wzbijasz się w powietrze i robisz zdjęcia.
- Moja praca zawsze wiązała się z dużym wysiłkiem fizycznym, stresem, przygodą, wyzwaniem
i ryzykiem. Niektórzy patrzą na moje fotografie
i mówią - o, jakie ładne zdjęcia z drona. Gdy mówię, że to konkretne zdjęcie powstało w trakcie lotu na paralotni, wtedy pojawia się
zdziwienie - ale jak to, po co?

na ziemi. Dla odbiorcy czasami nie ma różnicy, ale dla mnie jest
ogromna. Mnie kręci sam proces latania. Odkrywania cech, przestrzeni, kadrów, miejsc. Fotografie to taki zapis śladu lotu.

- Wcześniej pracowałeś jako architekt.
- Tak, ale równolegle latałem na paralotniach. To było moją pasją i obsesją. Po czterech latach pracy w zawodzie, uświadomiłem
sobie, że moje myśli w każdej wolnej chwili są zajęte lataniem.
Tego nie dało się pogodzić, bo byłbym kiepskim architektem,
wiecznie z głową w chmurach. Wiedziałem, że albo odkocham się
w lataniu, albo zrezygnuję z pracy architektonicznej.

- Jesteś jednocześnie pilotem i fotografem. Robienie zdjęć
i trzymanie sterów to nie lada wyzwanie, prawda?
- Latam od ponad 20 lat. Większą część mojego życia spędziłem
w powietrzu, więc przychodzi mi to w sposób naturalny. Kilkukrotnie zdarzyło mi się latać jako pasażer. Czułem się koszmarnie, nie
mając wpływu na kadry. Jak pasażer taksówki, który do reportażu
z niebezpiecznej dzielnicy robi zdjęcia przez otwarte okno. A ja

- Wygrała miłość do latania, a kiedy pojawiła się miłość do fotografii?
- Prawda jest taka, że szukałem uzasadnienia dla siebie w powietrzu. Paralotniarstwo jest bardzo kosztownym sportem. Gdy
pracowałem jako architekt, wszystkie zarobione pieniądze przeznaczałem na latanie. Musiałem znaleźć substytut. Pomyślałem
o fotografii. Na tamte czasy był to pomysł nowatorski. Drony wówczas nie istniały, a aparaty były na klisze. Spodobała mi się myśl, że
mogę podzielić się z innymi tym, co sam widzę na górze.

zawsze chciałem sam usiąść za kierownicą, pojechać, zaparkować
i wysiąść z tej taksówki. Wejść w przestrzeń, którą mam fotografować i sam decydować o wszystkim. Pilotowanie paralotni daje
taką wolność.

- Jak czujesz się z tym, że fotografia lotnicza stała się dzisiaj
powszechnie dostępna?
- To normalne, taki jest znak czasu. Era fotografa w powietrzu
odeszła bezpowrotnie. Podejrzewam, że za chwilę każdy telefon
będzie miał opcję drona. Różnica polega na tym, że moje fotografie to świat widziany moimi oczami. Sterowanie dronem to takie
podglądanie świata u góry, będąc jednocześnie bezpiecznym

- Czyli wybierasz pracę dla przyjemności?
- Tak, za chwilę spełni się przepowiednia Stanisława Lema. Maszyny będą nas wyręczać z coraz to kolejnych zadań, a praca stanie się przywilejem.

- Jak to wygląda technicznie? Wiem, że podczas latania masz
przypięty aparat, żeby przypadkiem nie spadł na ziemię i nie zrobił komuś krzywdy. Jak wygląda cała reszta?
- Cały czas poruszam się z prędkością około 45 kilometrów na
godzinę. Czasami mam plan, ale lubię podążać za intuicją. Jeżeli
latam wiatrakowcem, wspomagam się nogami. Drążek sterowniczy przytrzymuję wówczas kolanami. Latając na paralotni, stery
trzymam jedną ręką, a w drugiej mam aparat. Wychylam się i fotografuję. Cała frajda polega na gonieniu króliczka, a nie na jego
złapaniu. Jeżeli pogoda jest zła, a wiatr turbulentny, czuję jeszcze
większą satysfakcję. Wiem, że zrobiłem zdjęcie, które wymagało
wysiłku.
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- To jest bezpieczne?
- Nie jest. Samo latanie nie jest bezpieczne. Kilka lat temu to
pytanie nie miało takiej siły. Dzisiaj nie muszę ryzykować, żeby zrobić zdjęcia. Mógłbym wygodnie podjechać samochodem i wyciągnąć drona z bagażnika. Był taki moment, gdy musiałem zadać
sobie pytanie - jaki jest sens tego wszystkiego?

- Które zdjęcie w twojej kolekcji jest najważniejsze?
- Bardzo ważne są zdjęcia z powodzi w Sandomierzu. Wyjątkowo dobrze wspominam fotografie z Chin. Lubię również te zimowe, bo pamiętam ile wysiłku mnie kosztowały. Musiałem wówczas
walczyć z materią. Było ślisko i zimno. Dłonie mi odmarzały, a aparat pokrywał się szronem.

- Znalazłeś odpowiedź na to pytanie?
- Zrozumiałem, że muszę szukać innej wartości mojej pracy.
Samo latanie jest dla mnie motorem napędzającym całą aktywność. Zdjęcia to miłość pochodna.

- Czujesz czasami strach?
- Nie byłoby mnie tu, gdybym go nie czuł. Strach jest najlepsza
możliwą polisą ubezpieczeniową. Brak strachu to sytuacja skrajnie
niebezpieczna.

- Jesteś niczym ptak.
- Bliżej mi do pszczoły, bo one w przeciwieństwie do ptaków
nie celebrują swojej „pszczołowatości”. Są bardzo pracowite. La-

- Przed czym ciebie uchronił?
- Pamiętam lądowanie, gdy zapadał zmrok. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie dolecę do miejsca lądowa-

tają w poszukiwaniu miejsc, w których mogłyby napić się nektaru,
przy okazji zbierając pyłek. Później wracają do ula. U mnie bywało
podobnie. Wstawałem skoro świt i włóczyłem się w powietrzu tak
długo, dopóki starczyło paliwa. Wracałem do pracowni i przeglądałem zdjęcia. Jeżeli efekt nie był zadowalający, wracałem
w tamto miejsce ponownie. Gdy coś mnie zafascynowało, potrafiłem krążyć wokół tak długo, aż idealnie zakwitło. Wtedy robiłem
zdjęcie.

nia. Wiatr się wzmógł i musiałem lądować pod wiatr w całkowitej
ciemności. Nie widać wówczas drutów czy linii wysokiego napięcia. Nie widać nawet podłoża, więc ciężko jest ocenić odległość.
Wylądowałem na plaży, bo piasek kontrastuje z morzem, tam zawsze jest więcej światła, nawet po zmroku.

- Ile trzeba się napracować, żeby zrobić to jedno, wyjątkowe
zdjęcie?
- Różnie. Czasami latałem dziesięciokrotnie po jedno zdjęcie,
a innym razem wracałem z dziesięcioma kadrami. Nie mam czasu,
aby przeglądać zdjęcia podczas lotu. Nie mogę sprawdzić czy fotografia jest ostra. Czasami sprzęt zawodzi, nie reaguje, zdarzają
się błędy techniczne. Czasami stracę fantastyczny moment. To jest
zarówno najpiękniejsze, jak i najgorsze uczucie w tej dyscyplinie.

- Przez wszystkie te lata byłeś bardzo powściągliwy. Nie opowiadałeś historii, które towarzyszyły fotografowaniu. A podejrzewam, że masz o czym opowiadać.
- Brałem wówczas udział w wyścigu z innymi fotografami. Starałem się nie opowiadać za dużo o projektach, żeby nie ujawnić
nad czym pracuję i w jaki sposób to robię. Broniłem tajemnicy
swojego warsztatu. Ponadto, zawsze towarzyszyło mi przekonanie, że kontekst powstawania fotografii jest moją sprawą prywatną. Nie chciałem opowiadać, czy podczas robienia zdjęcia
były turbulencje, czy zrobiłem coś na granicy prawa, czy silnik
zgasł i czy musiałem wstać o piątej rano. Stwierdziłem, że ludzi
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to kompletnie nie zainteresuje. Liczyło się tylko to, co jest na
zdjęciu.
- A ja myślę, że ludzi to bardzo interesuje.
- I właśnie dlatego powstaje nowy projekt. Zdałem sobie sprawę, że nie opowiedziałem do tej pory wielu ciekawych historii.
Chcę zrobić to teraz. Projekt będzie miał premierę jeszcze w tym
roku. To będzie symboliczne odejście od rytmu pracy fotografa
prasowego i dokumentalnego, na rzecz przestrzeni refleksyjnej,
nieograniczonej czasem. Będzie opowiadał o tym, do jakich wniosków można dojść po 20 latach spędzonych w powietrzu. Więcej
zdradzić nie mogę.
- Skąd taka zmiana?
- Jest odpowiedzią na twórcze przepracowanie kryzysu. Mogę

to porównać do momentu, gdy człowiek przechodzi na emeryturę. Jeżeli mój system, pomysł na siebie i sposób pracy po 10 latach przestał działać, trzeba go zmienić. Musiałem przewartościować całe swoje życie. Pytałem sam siebie - czy to co robię nadal
jest komukolwiek potrzebne? Po tym twórczym kryzysie przyszedł
czas, aby po raz kolejny zrobić coś dla siebie.
- Czujesz, że jesteś na takim etapie życia, że już nic nie musisz,
ale jeszcze wszystko możesz?
- Być może. Miałem to szczęście, że udało mi się osiągnąć
sukces w dziedzinie, którą sam dla siebie wybrałem. Mój projekt
zebrał najwyższe laury. Przez ten czas byłem niesamowicie pracowity. Nie było możliwości, abym odpuścił jakieś ważne wydarzenie. Całe życie było poświęcone lataniu, które jak wiadomo, jest
zależne od pogody. Musiałem nieustannie być na dyżurze. Dzisiaj
już wiem, że nie muszę, bo ktoś inny pokaże te zdjęcia światu. Nadal kocham latać, ale moja świadomość, z jakimi kosztami to się

wiąże, przeniosła mnie w inne miejsce. Wychodzę z przestrzeni
fotografii prasowej, a wchodzę w przestrzeń sztuki. To jest permanentna zmiana.
- Co jest najpiękniejsze w lataniu?
- Latanie to pewna forma medytacji. Od momentu startu aż po
lądowanie muszę być skupiony i skoncentrowany. Wszystkie problemy zostawiam na ziemi. Mam nieskrępowany dostęp do przestrzeni. Patrzę na ziemię i rozumiem, że nie jest to ta sama ziemia,
po której chodzę. Jest pięknie wyabstrahowana z kontekstu.
- Ziemskie problemy, tam na górze nie mają znaczenia?
- Tam jest azyl, który jest całkowicie wolny od problemów codziennych. Gdy zaczynam rozmyślać nad tematami bieżącymi,
kończy się przyjemność z latania. Stres generuje stres. Nie mogę

wówczas patrzeć na te cienkie linki w paralotni, bo zaczynam zastanawiać się czy one nie popękają. Jeżeli pojawi się myśl - co ja tu
robię, jak ja teraz wyląduję - podświadomie zaczynam popełniać
błędy.
- Z góry widać więcej. Zaglądasz czasami tam, gdzie nie powinieneś?
- Zdarza się przypadkowo, że zobaczę więcej, ale nigdy takich
sytuacji nie upubliczniam.
- Żyjemy w ciekawych czasach, gdy każdy może nas podglądać. Ciebie można bez problemu zauważyć, ale małego drona
już niekoniecznie. Jak się przed tym uchronić?
- Mój dziadek mawiał, żeby zawsze zachowywać się przyzwoicie. Wtedy nic nam nie grozi.
Rozmawiała: Justyna Michalkiewicz-Waloszek / Foto: Kacper Kowalski
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„Z klasą, na luzie.
Dobre maniery, zdrowy
rozsądek i sztuka
łamania zasad”
Jak to jest z tym savoir vivre’em? Niby „każde dziecko dobrze wie, co wypada, a co nie”, ale kiedy pojawiają się konkretne życiowe
sytuacje, szybko zaczynają się schody. No bo kto da sobie rękę uciąć, że wie, jak zaprosić pokłóconą parę znajomych na swoje
urodziny? Co powiedzieć, wysiadając z windy? Jak grzecznie uwolnić się od towarzystwa gadatliwego współpasażera? I wreszcie:
jak cieszyć się opinią osoby dobrze wychowanej, a jednocześnie nie utknąć w pancerzu staromodnych, napuszonych gestów?
Ta napisana przez dyplomatę książka, której fragmenty za zgodą Wydawnictwa ZNAK publikujemy, wiele wyjaśnia.

P

owitalne buzi-buzi

Całujemy na dwa na trzy, czy w powietrze?
W sumie to powinienem zacząć od pytania:
czy w ogóle musimy? Bliska rodzina – tak, przyjaciele – również, ale inni? A w szczególności ci
nowo poznani? Często jestem pytany o to, czy powinniśmy nadstawić policzek, widząc zbliżające się usta, bądź czy obcałowywać
wszystkich na spotkaniu, gdy zauważamy, że inni się tak witają.

Nie, nie musimy. Warto wspomnieć, że nie jest to typowy element polskiego powitania, ale przecież obserwujemy różne
trendy i w pewnym sensie o nich właśnie również jest ta książka.
W Ameryce Południowej, Francji, we Włoszech – generalnie w basenie Morza Śródziemnego – całowanie na powitanie jest czymś
naturalnym. Zarówno kobiet z mężczyznami, jak i w niektórych
regionach – mężczyzn z mężczyznami. We Francji ten pocałunek
nazywa się faire la bise. Francuzi całują się albo na cztery (tak jak
np. w Paryżu), albo na dwa razy (w pozostałych rejonach Francji).
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„Całują” to jednak za dużo powiedziane, gdyż w większości przypadków wygląda to jak dotykanie się policzkami. W 2009 roku,
w czasie epidemii grypy, zalecano, by zaniechać tej formy powitania jako naturalnej drogi przenoszenia zarazków. Po ten argument często sięgają osoby, które nie lubią się witać w ten sposób.
Amerykanie i Brytyjczycy raczej unikają tych gestów na powitanie
wobec osób mniej znanych, a i ze znajomymi zachowują dystans.
Jeżeli już przyjdzie im się przywitać pocałunkiem, to bardziej jest
to tzw. air kiss, czyli „buziak w powietrzu”.
Jeśli nie chcemy się witać z pocałunkiem, zachowajmy dystans.
Można to zrobić, lekko usztywniając dłoń, tak by subtelnie wskazać, że nie ma po co się do nas zbliżać. Ale jeśli już ktoś startuje
z pocałunkiem, to też nie powinno się ostentacyjnie uciekać. Trudno, przebolejemy. Z kolei jeżeli pocałunek jest dla nas czymś naturalnym i tak witamy się z innymi, to w Polsce najczęściej całujemy
raz. Trzy razy podczas składania życzeń, tak jak w Belgii. Tylko tam
wiąże się to z wiekiem, bo jeżeli ktoś jest starszy, to całujemy go
na powitanie trzy razy i dodatkowo trzeba pamiętać, że zaczynamy od prawego
policzka.
Eks na tym samym przyjęciu
Jak uniknąć kryzysu? Bywa, że nasi
najbliżsi znajomi – ona i on – się pokłócą. Czasem impas trwa chwilę, a czasem w nieskończoność. Jeżeli wcześniej
utrzymywaliśmy z byłą parą bliskie kontakty, to teraz stanęliśmy przed dużym
towarzyskim wyzwaniem. Kogo i kiedy
zapraszać? Ją czy jego? Ona się na pewno dowie, że on był, a wtedy może się
poczuć urażona, i na odwrót, jemu będzie smutno, że trzymamy z nią.
Przede wszystkim powinniśmy z nią
i z nim porozmawiać, oczywiście oddzielnie, że nie chcemy ingerować w ich
życie – choć pewnie dla niektórych będzie to kusząca perspektywa. Oboje muszą wiedzieć, że nie zamierzamy faworyzować żadnej ze stron i z przyjemnością
będziemy się spotykali to z jedną, to z drugą osobą. Ważne, by
zachować przy tym sprawiedliwe proporcje. Jak wiadomo, czas
jest najlepszym pomocnikiem w tego typu sprawach: ona poznaje innego, a on już zabiera na hamburgery inną… Wtedy możemy
próbować zapraszać ich na wspólne przyjęcia czy spotkania.
Może się zdarzyć i tak, że dawnych partnerów, mimo wszystko,
wypada zaprosić na to samo przyjęcie, bo przecież nie będziemy
specjalnie wyprawiać dwa razy urodzin tylko ze względu na rozstanie przyjaciół. Wtedy – po pierwsze – informujemy obydwoje,
że zapraszamy ją i jego. Tak będzie fair, nikt nie poczuje się zaskoczony, każda ze stron będzie się mogła do tego przygotować.
Po drugie – jeżeli mamy wybór, organizujemy przyjęcie stojące,
czyli takie, podczas którego nie zasiadamy do stołu, a każdy sobie
stoi, gdzie chce, i rozmawia, z kim chce. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie przy dużej liczbie gości. Ona i on mogą się
nawet nie minąć, a jeśli się miną, to i tak nie będą na siebie skazani
podczas kilkugodzinnej imprezy.
Jeżeli jednak organizujemy przyjęcie w kameralnym gronie
z małą liczbą osób, to tak rozsadzamy ją i jego, by nawet nie krzyżowali ze sobą wzroku. Co nie zmienia faktu, że mogą się słyszeć,
dlatego przed przyjęciem zapytajmy ich, czy są na siłach, czy
może jednak spróbujemy za rok…

Jak unikać picia na siłę
Ze mną się nie napijesz? Jeżeli nie każdy, to chyba większość
z nas słyszała tę frazę przynajmniej raz w życiu. Jest to szczególnie
irytujące, a dla niektórych kłopotliwe, gdy nie mamy najmniejszej
ochoty na alkohol. Najłatwiej się wymówić prowadzeniem pojazdu mechanicznego, stanem zdrowia lub samopoczuciem. Warto
być przy tym asertywnym. Czasem wymaga to treningu, ale spróbujmy w ten sposób:
On: Ze mną się nie napijesz?
Ja: Z chęcią bym się z tobą napił, ale dziś nie czuję się najlepiej.
Wzniosę toast za twoje zdrowie wodą mineralną. Odrobimy sobie
innym razem.
On: To co, ze mną się nie napijesz?
Ja: Nie, dziś się nie napiję. Nie czuję się
najlepiej.
On: Jeśli się nie napijesz, to znaczy, że
mnie nie lubisz. Napij się, lepiej się poczujesz.
Ja: Jak będziesz mnie namawiał, to znaczy, że ty mnie nie lubisz. Na pewno się lepiej nie poczuję, już tak próbowałem.
Wiem, że łatwo mi to pisać, gdy z głośników sączy się spokojna muzyka, koty śpią
w nogach i nie wisi nade mną pan młody,
który prawie jak u Smarzowskiego ma nieograniczony spust i chęci, ale proszę pozostać niewzruszonym. Po którymś razie
towarzysz sobie odpuści albo przerzuci się
na innego kompana bądź kompankę. Nieraz to przerabiałem. Jestem osobą bardzo
towarzyską, ale jednocześnie nie mam oporów, by powiedzieć: „Dziękuję, nie mam
ochoty w tym akurat momencie”.
Inną sprawą jest kieliszek: jeżeli będzie
pusty, zawsze go ktoś napełni, dlatego nie wypijajmy całej jego
zawartości, jeżeli nie zamierzamy kontynuować spożywania. Nie
odwracajmy go też ostentacyjnie do góry dnem, nie potrzeba.
Wystarczy, że nie będziemy pić. A namawianie do picia jest wyjątkowo nieeleganckie.
Rozmowa pozornie prywatna
„No hej, no słyszałam, ale jazda! No co ty? Bo ona jest głupia
jak but, ja ci powiem” – nieraz słyszymy podobną rozmowę telefoniczną prowadzoną przez współpasażera autobusu, pociągu
bądź tramwaju. Często osoba rozmawiająca nie ma świadomości, że przynajmniej kilka postronnych osób słyszy tę pogawędkę.
Pozostali pasażerowie nie powinni brać w niej udziału, nie tylko
dlatego, że może im to przeszkadzać, ale także ze względu na
dyskrecję – przecież mogą to być sprawy związane z naszą pracą
i kwestie poufne.
Wypowiedzi nie muszą przybierać tak grubiańskiej formy jak
ta przytoczona, ale nawet jeżeli rozmawiamy z babcią o obiedzie i babcia nas słabo słyszy, to mówimy coraz głośniej do
momentu, w którym cały autobus dowiaduje się, że dziś będą
żeberka, kapusta i tłuczone ziemniaki. Kogo to obchodzi, a poza
tym dlaczego ten gość tak krzyczy? Pół biedy, jeżeli mówimy
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o żeberkach, równie dobrze moglibyśmy konsultować wizytę
u urologa. Nic nie zwalnia nas z obowiązku zachowania taktu
pośród innych.
Amerykańscy naukowcy ukuli określenie halfalouge, czyli półdialog. Chodzi o to, że jeżeli ktoś rozmawia przez telefon komórkowy, to słyszymy tylko jedną osobę, tę stojącą obok, co dla niektórych bywa dość irytujące, gdyż nie słyszą całej rozmowy. A to
jeszcze bardziej wyczula nas na podsłuchiwanie i przyciąga uwagę. Z kolei dla prowadzących pojazdy mechaniczne jest to dodatkowo niebezpieczne, bo ich rozprasza.
Jeżeli już musimy odebrać telefon podczas podróży, odbierzmy i powiedzmy, że za chwilę oddzwonimy. Albo załatwmy sprawę w kilku rzeczowych zdaniach. To zdecydowanie wygodniejsze
rozwiązanie dla każdego.
Elektroniczny bon ton
Jeżeli rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, to nieeleganckie jest
ciągłe zaglądanie do telefonu, chyba że jest to związane z treścią
rozmowy. W innym wypadku okazujemy brak szacunku. To tak,
jakbyśmy co chwilę odwracali się do kogoś plecami.
Jeżeli jesteśmy na spotkaniu, a nie musimy notować tego, co
mówi druga osoba, to pisanie w tym czasie na komputerze będzie oznaczało, że nie przywiązujemy większej wagi do słów, które
właśnie do nas kieruje.
W pociągu przełączmy dzwonek w tryb wibrujący albo całkowicie go wyłączmy. W innym wypadku możemy kogoś obudzić,
przestraszyć albo najzwyczajniej w świecie zakłócić ciszę, której
czasem wszyscy potrzebujemy.

Zanim umieścisz zdjęcie dziecka znajomych w serwisach społecznościowych, np. ze wspólnego weekendu, zapytaj, czy sobie
tego życzą. Niektórzy rodzice wolą, by ich dzieci same podejmowały decyzję o pojawieniu się w mediach społecznościowych.
Dyplomacja w piaskownicy
„A kiedy będziecie mieli dzieci?” O to nigdy nie pytaj!
Grono znajomych, weekendowe nieformalne spotkanie i wtem,
przy temacie omawiania rodzicielskich obowiązków, ktoś rzuca
pytanie: „No właśnie, a wy kiedy?”. Jeżeli znajdujemy się w gronie
bliskich przyjaciół i bardzo dobrze się znamy, to zadanie takiego
pytania nie powinno być niczym nieeleganckim, bo w sumie wiemy o sobie wszystko, choć może nawet nie zdajemy sobie sprawy,
na jak grząski teren wkroczyliśmy. Nauczony doświadczeniem wyniesionym z placówki dyplomatycznej, wychodzę z założenia, że
nawet pośród przyjaciół są delikatne tematy i lepiej, gdy podejmą
je główni zainteresowani. A jeżeli nie podejmują, to znaczy, że nie
ma co dopytywać.
Tak, wiem, kusi nas, by zadać to pytanie, ale starajmy się tego
unikać. Tym bardziej nie zadawajmy go osobom, których nie znamy zbyt dobrze, albo komuś, kogo dopiero poznaliśmy, w ramach
small talku, bo patrzymy akurat na dzieci bawiące się w ogródku
podczas przyjęcia. To bardzo intymne pytanie, na które wprawdzie szybko możemy uzyskać odpowiedź z konkretną datą i listą
rzeczy, które przyszła mama zamierza kupić, ale równie dobrze
możemy wysłuchać bardzo przykrej historii, która za każdym razem sprawia ból niedoszłym rodzicom.

Oczywiście, kiedy słyszymy takie pytanie, nie musimy od razu
myśleć, że ktoś jest wyjątkowo wścibski, bo z reguły intencje osób
pytających są dobre. A trzeba przyznać, że pytanie jest
dość powszechne – pomiTelefon
bezwzględnie
mo że nie powinno być zawyłączamy w kinie i teatrze.
dawane. Jeżeli nie chcemy
Warto ustawić taki dźwięk
kontynuować rozmowy na
połączenia przychodząceten temat, możemy odpogo w telefonie, żeby nie
wiedzieć delikatnie: „Jak
wstydzić się, gdy komórka
będziemy coś wiedzieli, to
zadzwoni pośród nieznajoci powiemy” albo „To dla
S.I.W. ZNAK, Kraków 2017, Adam Jarczyński
mych bądź w bardziej formnie trudny temat. Wolałmalnych okolicznościach.
bym nie rozmawiać o tym
Głęboko oddychający Darth Vader? Sam to bardzo lubię, ale teraz”. Moja ulubiona odpowiedź to: „Dzieci? Myślisz o tych mamając ustawiony taki dźwięk, niekoniecznie chciałbym, by ktoś do łych istotach o wzroście hobbitów? Na szczęście Śródziemie nie
mnie zadzwonił podczas ważnego spotkania z ponurakami.
jest zagrożone, więc nie potrzebujemy na razie ich pomocy”.

„Z klasą, na luzie. Dobre maniery,
zdrowy rozsądek i sztuka łamania
zasad”,

Gdy zbliżamy się do kasy w sklepie i mamy słuchawki w uszach,
bo słuchamy muzyki bądź z kimś rozmawiamy, zakończmy rozmowę lub wyłączmy muzykę i wyjmijmy słuchawki z uszu. Osoba,
która pracuje na stanowisku kasowym, może będzie chciała nas
o coś zapytać, a wtedy będziemy musieli albo przerwać rozmowę
w najmniej odpowiednim momencie, albo poprosić o powtórzenie, jeżeli słuchaliśmy muzyki zbyt głośno.
Każdy je dostaje – zaproszenie na wydarzenie lub wiadomość
do wszystkich na Facebooku. Zawsze można je zignorować, ale
czasem pozostaje niesmak, że ktoś nie wspiera naszej inicjatywy.
Dlatego zanim coś wyślemy do wszystkich – znajomych i nieznajomych, przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz sami wypisaliśmy się
z listy, klnąc pod nosem, że nas to całkiem nie interesuje.
Jeżeli jesteśmy klientami serwisów sprzedażowych, to korzystajmy z możliwości wystawiania opinii. Kiedy ktoś wywiązał się ze
swojego obowiązku – dostarczył oferowany towar bądź sprawnie
uregulował należność, udzielmy mu rekomendacji.

Karmienie piersią w miejscu publicznym
Taktowna matka, która decyduje się na karmienie piersią
w miejscu publicznym, staje często przed nie lada dylematem.
Jak nie wzbudzić niepotrzebnego zamieszania? W naszej kulturze
publiczne karmienie balansuje na granicy intymności i nie zawsze
jest akceptowalne. Czasem jednak trzeba działać zdecydowanie,
bo właśnie uruchomiła się mała syrena przeciwlotnicza, której jest
całkiem obojętne, gdzie właśnie znajduje się mama i czy zachowuje się taktownie.
O czym wtedy warto pamiętać? Miejsce powinno być nieco
oddalone od zgiełku, dzięki czemu unikniemy fuknięć niezadowolonych przechodniów. Oczywiście, czasem trzeba nakarmić
w pociągu czy na skwerku, przez który przewija się tysiąc turystów
na kwadrans, ale na to akurat możemy nie mieć wpływu.
Przydaje się ubranie przystosowane do karmienia. Nie trzeba
wówczas odsłaniać więcej ciała, dzięki czemu nie tylko konser-
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watywne otoczenie, ale i mama będzie się czuła znacznie bardziej komfortowo. Jeżeli nie zdecydujemy się na specjalne bluzki czy staniki z odsłanianą piersią, to spokojnie można dziecko
i pierś lekko przysłonić pieluchą bądź innym delikatnym materiałem.

Zdarza się, że nie stać nas na równorzędny rewanż, ale może
będziemy w stanie odwdzięczyć się w inny sposób – np. zaopiekować się dzieckiem znajomych, kiedy będą chcieli pójść do kina.

Z pomocą przychodzi kultura – i nie chodzi o to, czy ją ktoś ma,
czy nie, ale o kontekst kulturowy. Są bowiem miejsca, w których
nawet tak naturalny gest, jak nakarmienie dziecka, może zostać
odebrany jako mało taktowny. A zatem unikajmy miejsc związanych z kultem religijnym, a już szczególnie uważajmy na karmienie w innych krajach – wciąż mam na myśli miejsca publiczne. Nie
wszędzie, pomimo naszej dyskrecji, może być to akceptowalne.
Trzeba pamiętać, że człowiek taktowny nie powinien wywoływać
dyskomfortu u innych osób. Jeżeli znajdujemy się w restauracji,
w której nie ma oddzielnego pokoju i nie możemy nigdzie wyjść,
znajdźmy taką pozycję do karmienia, żeby nikt nie widział. Czasem wystarczy zamienić się z kimś miejscami i usiąść tyłem do pozostałych, by w ogóle nie było tematu.

Pokaż mi swój profil w mediach społecznościowych, a powiem ci,
kim jesteś – tak dziś można sparafrazować to powiedzenie. Ale przecież różne portale, szczególnie te związane z życiem zawodowym,
powstały właśnie w tym celu, byśmy mogli dokonać autoprezentacji. W zależności od naszych celów wizerunek może być spójny
z tym, co prezentujemy na co dzień, bądź podkoloryzowany. To już
jednak nasza decyzja i to my ponosimy późniejsze konsekwencje.

A jeżeli już widzisz karmiącą matkę, to udawaj, że nie widzisz.
Nic tak nie stresuje, jak przyglądanie się tej czynności, co prawda
pięknej, ale zarezerwowanej raczej dla jednej osoby – tej najważniejszej, czyli dziecka.
Kindersztuba dla dorosłych
Nieeleganckim gestem będzie podejście do znajomej, która
jest w ciąży, i przyłożenie jej dłoni do brzucha. Naruszamy w tym

momencie jej strefę prywatności, nie mówiąc już o strefie obronnej – sam ukułem to chyba mało profesjonalne określenie – którą
przyszła matka otacza dziecko. Można ewentualnie zapytać: „Czy
mogę dotknąć?”.
Z tym gestem, nawet poprzedzonym pytaniem, nie szarżowałbym wobec osób, których nie znamy zbyt dobrze – zresztą te, które znamy, też pytajmy. To dość intymna sfera. Nie każda kobieta,
która ma pełną figurę, musi być w ciąży. Dlatego nawet kierowani szczerymi intencjami nie pytajmy: „Który to już miesiąc?”, bo
możemy komuś sprawić przykrość. A jeżeli już zdecydujemy się
ustąpić miejsca w tramwaju, to mając na uwadze powyższe, nie
mówmy, że to dla kobiety w ciąży.
Jeżeli znajomi przynoszą naszemu dziecku upominki, a my tego
nie popieramy, śmiało o tym mówmy. Jeżeli nie mamy nic przeciwko, to taktownie będzie się zrewanżować – po wcześniejszej
konsultacji z rodzicami.

Budowanie wizerunku w sieci

Przed utworzeniem profilu w mediach społecznościowych warto zadać sobie kilka kluczowych pytań: Ile chcę pokazać? Co chcę
pokazać? W jaki sposób? Czy warto to pokazywać? Jaki cel chcę
osiągnąć?
Należy pamiętać, że to, co publikujemy w różnego rodzaju serwisach, już tam zostaje i ktoś może zarchiwizować treść bez naszej
zgody, zanim podejmiemy decyzję o usunięciu takiego czy innego
wpisu, zdjęcia bądź nagrania. Nieraz „zrzut z ekranu” był dowodem w jakiejś dyskusji i pędził przez świat szybciej niż Pendolino.
Media społecznościowe to miejsce, do którego regularnie
zaglądają również osoby rekrutujące oraz, coraz częściej, pracodawcy, bo uznali, że należy monitorować, kto i jak wypowiada się
w kwestiach, z którymi ich firma może być identyfikowana. Jeżeli

w portalu dla menedżerów piszemy bardzo merytoryczne komentarze, to plus dla nas, ale jeżeli w innym miejscu w sieci pokazujemy
wszystkim swoje bardzo frywolne życie prywatne, niedwuznacznie
wypowiadamy się na tematy społecznie delikatne (każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myślę tu o mało eleganckim
języku i poziomie dyskusji odległym od konstruktywnej wymiany
poglądów), to pracodawca bądź potencjalny pracodawca mogą
zadać sobie pytanie: „Czy osoba, która dla nas pracuje lub nad
którą się zastanawiamy, wie, co to znaczy takt? Czy faktycznie, pomimo że ma doświadczenie, powinna dla nas pracować?”.
Dlatego za każdym razem, kiedy będziemy chcieli wrzucić zdjęcie z piątkowego przyjęcia, którego pozazdrościliby nam bohaterowie „Kac Vegas”, lub pod wpływem emocji skomentować ważki
temat – zastanówmy się dwa razy. Już nie wspominam o zdjęciu
profilowym, bo każdy wie, że foto w bikini przy opisie osoby pracującej w banku będzie bardzo śmieszne, ale dla wąskiej grupy
odbiorców – tej kluczowej – nie do zaakceptowania.
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Jubileuszowy
zlot już za rok
XIV Międzynarodowy Zlot Morsów (10-12 lutego br.) udowodnił, że Mielno pozostaje niekwestionowaną stolicą polskiego morsowania.
Impreza ściągnęła w tym roku rekordową liczbę uczestników. Można się spodziewać, że za rok – z okazji piętnastej edycji – będzie ich
jeszcze więcej.

Z

awsze kulminacyjnym wydarzeniem trzydniowego zlotu (tegoroczny odbywał się pod hasłem
„Wielkie morsowe wesele”) jest niedzielna parada morsów oraz ich wspólna kąpiel w Bałtyku.
Punktualnie w samo południe 12 lutego br. do
wody weszło 2350 osób.

Jednak uczestników imprezy było więcej, bo 2480 osób. To
nowy rekord frekwencji. Zjechali goście z całej Polski, ale również
z zagranicy - z Niemiec, Szwecji i Ukrainy.
W programie przewidziane były różne atrakcje. Jedną z nich
był Morsowy Pałac Ślubów, w którym odnawiano jak najbardziej
prawdziwe przysięgi małżeńskie, ale też składano takie, które ważne były wyłącznie w Mielnie i wyłącznie do końca trwania zlotu.
Niezmiennym powodzeniem cieszyły się kąpiele w baliach
z gorącą wodą na świeżym powietrzu oraz bieg na dystansie pięciu kilometrów po plaży z Biegnijmy.pl, w którym uczestniczyło

ponad 120 osób. W sobotnie południe tuż obok pomnika morsa,
Morsy i Foczki zatańczyły przeciwko przemocy w ramach inicjatywy One Billion Rising.
Po raz pierwszy w tym roku w Mielnie - Mieście Morsów - pojawiła się wioska wikingów. Jak wiadomo, skandynawscy wojowie
też byli miłośnikami morskich kąpieli. Pod okiem współczesnych
wikingów można było sprawdzić swoje umiejętności w posługiW Mielnie podczas Międzynarodowych Zlotów Morsów
dwukrotnie bity był rekord Guinnessa w grupowym zanurzeniu w zimnej wodzie w jednym miejscu. Po raz pierwszy
w lutym 2010 roku, kiedy to do wody weszło 1054 morsów,
a po raz drugi w lutym 2015 roku, kiedy w wodzie zanurzyły
się 1799 osoby. Mielno brało także udział w biciu rekordu
w największej liczbie równocześnie kąpiących się morsów
w wielu miejscach w grudniu 2015 r.
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Morsowanie uznawane jest za sport ekstremalny. Jednak
jest to sport bezpieczny. Można go uprawiać bez względu
na wiek. Kąpiele w lodowatej wodzie wykorzystywane są
zarówno w leczeniu jak i profilaktyce wielu schorzeń. Ich
dobroczynny wpływ na duszę i ciało został zauważony już
bardzo dawno. Morsy to osoby zdrowe, pełne wigoru i humoru. Morsowanie to świetna zabawa, ale przede wszystkim
propagowanie zdrowego trybu życia.

waniu się łukiem czy rzucaniu toporkiem (turniej o Puchar Burmistrza Mielna w tej dyscyplinie wygrał pan Wojciech Izydorek).
Można było również wysłuchać opowieści o życiu w czasach głębokiego średniowiecza. Nad wioską cały czas unosił się zapach
wędzonego mięsiwa, a kto chciał mógł skosztować tradycyjnie „po
wikingowemu” przygotowanych wędlin.
Nowością tegorocznego zlotu było spotkanie z kapitanem żeglugi jachtowej Zbyszkiem Bobińskim, który na jachcie Wojewoda
Koszaliński przepłynął Atlantyk z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kapitan, mieszkający na stałe w Mielnie, opowiedział o tym niezwykle pasjonującym rejsie, a opowieści
bogato zilustrowane były fotografiami i przeźroczami.
Tradycyjnie też podczas niedzielnej parady wybierany był najoryginalniejszy klub morsów.
I tradycyjnie też pierwsze miejsce zdobył klub Wrocławskie
Morsy, który w tym razem wystąpił w przebraniu mieszkańców San
Escobar. Klub został nagrodzony statuetką morsa, którą wręczyła
pani Olga Roszak–Pezała, burmistrz Mielna.
Podczas tegorocznego Zlotu po raz pierwszy wręczony został
puchar dla morsa przybyłego z najodleglejszego zakątka. Wyróżnienie to otrzymali panowie Przemysław i Ireneusz Neryng z miejscowości Nienstaedt w Niemczech.
Nad bezpieczeństwem uczestników XIX Międzynarodowego
Zlotu Morsów w Mielnie czuwało ponad 100 osób. Straż Miejska,
Straż Pożarna, Policja, WOPR, służby medyczne i firma ochroniarska. Zabezpieczenie zlotu prowadzone było zarówno z lądu jak
i z wody. Wszystkim służbom bardzo dziękujemy za profesjonalizm
i pomoc w przeprowadzeniu tej ogromnej imprezy.
Pani Olga Roszak–Pezała, burmistrz Mielna, podsumowuje: - Tegoroczny XIV Międzynarodowy Zlot Morsów został przygotowany
profesjonalnie, do tego dopisała pogoda, zatem goście byli bardzo zadowoleni, i co istotne ich liczba miło nas zaskoczyła. Frekwencja w tym roku przerosła nasze oczekiwania. Jesteśmy dumni,
iż Mielno przyciąga morsów jak magnes… To jest nasza siła, nasza
marka. Ważne, że mimo imprezy u sąsiadów, czyli w Kołobrzegu
w świat poszła informacja, iż stolicą zimo morsowania było, jest
i będzie Mielno. Trzeba dodać, iż tę imprezę i jej klimat tworzą
sami uczestniczy. To oni od 14 lat pielęgnują tradycję zimowych
kąpieli w Bałtyku, to oni i ich hobby ją współtworzą. To im należą
się szczególne podziękowania za wytrwałość i lojalność.
Autor: Adam Różański

Patronaty honorowe nad tegorocznym Zlotem Morsów
objęli: marszałek województwa zachodniopomorskiego,
starosta powiatu koszalińskiego oraz burmistrz Mielna.

33

34

Motoryzacja

Honda Civic 2017
– już do kupienia w Koszalinie

To już dziesiąta generacja modelu Civic, decydującego o sukcesie handlowym Hondy w Europie. Samochód zaprojektowany
od początku, najbardziej zaawansowana technicznie konstrukcja tego producenta i nowy wyznacznik standardu w klasie aut
kompaktowych. Zmian jakie niesie nowy Civic jest tyle, że trudno je wszystkie tutaj omówić. Skupimy się na tych, które już
w pierwszym kontakcie z autem odczuje kierowca.

N

adwozie pięciodrzwiowej Hondy Civic jest
szersze, dłuższe i niższe od modelu poprzedniej generacji, co pozwoliło uwypuklić sportowe cechy nowej konstrukcji. Nowy Civic ma
też krótsze zwisy zwracające uwagę na dobre
właściwości aerodynamiczne samochodu. Uzupełnieniem całości
jest agresywny przedni pas nadwozia, z którym komponują się
wydatne nadkola oraz wyprofilowane wloty powietrza z przodu
i z tyłu.
Nowa Honda Civic została zaprojektowana od podstaw w celu
osiągnięcia doskonałych właściwości jezdnych. Lekka, bardzo
sztywna karoseria pozwala uzyskać niski środek ciężkości, natomiast nowe, wyrafinowane zawieszenie zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy. Dzięki zastosowaniu szerszej i dłuższej płyty podłogowej, inżynierom Hondy udało się stworzyć wnętrze o wiodącej
w klasie przestronności. Całkowicie przeprojektowane wnętrze
wyróżnia się prostym designem, wysokogatunkowymi materiała-

mi wykończeniowymi, a także niżej umieszczonymi fotelami, dzięki czemu kierowca czuje większą więź ze swoim autem i ma lepszą
widoczność przez przednią szybę.
Nowe, większe i szersze koła oraz opony dodatkowo podkreślają szeroką sylwetkę auta, natomiast zwiększony rozstaw osi,
skrócone zwisy i pochylona kabina pasażerska potęgują dynamiczny charakter nowego Civica.
Eleganckie, dynamiczne kontury nadwozia biegną wokół
przednich nadkoli, dając początek przetłoczeniu ciągnącemu się
przez przednie i tylne drzwi na wysokości zewnętrznych klamek,
które w tylnej części auta łączy się z lampami LED przypominającymi kształtem literę „C”.
Drugie przetłoczenie boczne umieszczone w dolnej części
nadwozia biegnie od podstawy przednich drzwi, znajdującej się
tuż za przednim kołem, ku górze, poprzez całą szerokość drzwi
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i łączy się tylnym nadkolem, dając wrażenie ciągłego ruchu samochodu.

go pierścienia synchronizatora, przy czym tarcie powstające w wyniku zmiany przełożeń zostało zredukowane o 40% w porównaniu
z modelem poprzedniej generacji. Również automatyczna przekładnia bezstopniowa CVT została zmodernizowana pod kątem
integracji z nowymi silnikami.

Nowy Civic jest pierwszym modelem Hondy w Europie oferowanym z trzycylindrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1,0 litra oraz
czterocylindrową,
turboPod kątem wydajności
doładowaną jednostką 1,5
silnik 1,0 litra VTEC TURlitra. Honda słynie z produkBO przewyższa większość
BEZPIECZEŃSTWO. Pakiet rozwiązań Honda SENSING
cji z najbardziej dopracokonkurencyjnych jednostek
obejmuje następujące systemy bezpieczeństwa aktywnego:
wanych silników w branży
o poj. 1,0 litra współpracuograniczający skutki kolizji, ostrzegający przed kolizją; ostrzemotoryzacyjnej, wyróżniająjących ze skrzyniami autogający o zjeżdżaniu z pasa ruchu; zapobiegający zjeżdżaniu
cych się doskonałymi osiąmatycznymi, zachowując
z pasa ruchu; utrzymujący auto na pasie ruchu; tempomat
gami. Nowe konstrukcje
jednocześnie
podobne
adaptacyjny; system rozpoznawania znaków drogowych;
VTEC TURBO kontynuują tę
osiągi. Co więcej, nowa jedinteligentny ogranicznik prędkości; system monitorowania
tradycję, oferując dynamicznostka opracowana przez
martwego pola widzenia w lusterkach; monitorowania ruchu
ną charakterystykę pracy,
Hondę góruje w zakresie
poprzecznego; wielofunkcyjną kamerę cofania. Standardem
doskonale uzupełniającą
przyspieszenia nad pow nowej Hondzie Civic jest również system kontroli stabilsportową naturę Civica. Ich
przednim silnikiem 1,8 litra
ności jazdy (VSA®) z kontrolą trakcji, który pomaga kierowcy
zaletą jest również niskie
z pięciobiegową przekładw utrzymaniu kontroli nad samochodem w zakrętach, w czazużycie paliwa i niska emisja
nią automatyczną.
sie przyspieszania i podczas hamowania. Ponadto, wyposaCO2. Obie jednostki są dożenie obejmuje też system kontroli ciśnienia w ogumieniu
stępne z nowo opracowaną,
Podobnie, jak poprzedni(TPMS).
sześciobiegową
skrzynią
cy, nowy Civic jest jednym
manualną lub automatyczz najbardziej funkcjonalną przekładnią CVT.
nych modeli w tej klasie
i oferuje niezrównaną przestrzeń zarówno dla pasażerów, jak
Przeprojektowana sześciobiegowa przekładnia manualna zo- i bagażu. Dzięki zastosowaniu dłuższej i szerszej płyty podłogostała opracowana specjalne z uwzględnieniem sportowego cha- wej oraz o 30 mm dłuższego rozstawu osi w porównaniu z morakteru nowych silników benzynowych. Przekładnię umieszczono delem poprzedniej generacji, wszystkie osoby zajmujące miejsce
w nowej, bardziej wytrzymałej obudowie, która pozwala przenieść w nowej Hondzie Civic mogą cieszyć się lepszą widocznością oraz
wyższą moc silników VTEC TURBO. Płynne i precyzyjne działanie większą przestrzenią, a także docenić doskonałe spasowanie i wydźwigni zmiany biegów to skutek zastosowania zmodernizowane- kończenie materiałów rodem z segmentu premium.
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Podobnie, jak w przypadku poprzednika, bagażnik Hondy Civic
ma imponującą pojemność (478 litrów), a jego dodatkową zaletą
jest łatwy dostęp i duża wszechstronność. Tylne siedzenia dzielą się w proporcji 60:40, co w połączeniu z nisko umieszczonym
progiem załadunku (679 mm), dużym otworem załadunkowym (1
120 mm) oraz płaską podłogą bagażnika pozwala przewieźć na
pokładzie Hondy Civic ciężkie, długie i szerokie przedmioty.
Nowy Civic to również przyjazna użytkownikowi elektronika
pokładowa. System Honda Connect daje szybki dostęp do usług
internetowych, jak przeglądarka, informacje o ruchu drogowym
w czasie rzeczywistym, wiadomości i prognoza pogody, media
społecznościowe czy internetowe stacje muzyczne. Ponadto, system oferuje fabrycznie zainstalowane aplikacje i możliwość pobrania innych aplikacji z centrum Honda App Centre. Na ekranie
dotykowym pojawiają się również informacje dotyczące jazdy, ta-

kie jak przebieg i zużycie paliwa, a także obrazy przesyłane przez
wielofunkcyjną kamerę cofania.
W zależności od wersji, w nowej Hondzie Civic jest też dostępnych kilka zestawów audio do wyboru, włączając w to 180-watowy
system z ośmioma głośnikami oraz zestaw o wysokiej mocy z 11
głośnikami (449 watów).

Wszystkich zainteresowanych najnowszą wersją Hondy
Civic zapraszamy po szczegóły do koszalińskiego dealera
tej marki firmę Mojsiuk Sp. z o.o. Auto Km Sp.K. w Starych
Bielicach 128 k/Koszalina lub pod numerem telefonu: 94 34
77 362.
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Mercedes
jak

z kreskówki
Ile takich samochodów przetrwało II wojnę
światową i istnieje do dzisiaj? Z pewnością
niewiele i można je policzyć na palcach jednej
ręki. Pewne jest to, że Mercedes W03 12/5 Typ
300, który odrestaurowany został w Szczecinie
zachwyca nie tylko fanów motoryzacji ale
również osoby, które samochody traktują z zupełną obojętnością. Ale jak nie zauroczyć się
takim pojazdem?
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M

ercedes w nadwoziu „Pullman-Limousine”
trafił do nas pod koniec czerwca 2014 roku.
Pracowaliśmy przy nadawaniu mu drugiego
życia do września 2016 roku – opowiada Tomasz Cholewa z firmy BT Classics, która zajmuje się odrestaurowywaniem zabytkowych Mercedesów W113
„Pagoda”. W najbliższym czasie zamierzają zająć się także autami
firmy Porsche. – Największą trudność stanowił silnik, który był rozebrany, zdekompletowany i nie było do niego jakiejkolwiek dokumentacji. Auto nazwaliśmy „Drewniak”, bo ma drewniane nadwozie. Wymagało sporo wysiłku, bo było zniszczone przez korniki.
Właściciele W03 jest Niemiec, który kupił auto w Czechach. Służyło dawniej ponoć rządowi czechosłowackiemu. – By móc przeprowadzić renowację, musieliśmy odbyć dwie wycieczki na południe Niemiec. Jedną do muzeum Mercedesa w Stuttgarcie, gdzie
stoi taki egzemplarz, a drugą pod granicę niemiecko-austriacką
gdzie drugi taki pojazd znajduje się w rękach firmy handlującej
zabytkowymi autami.
Obie wizyty pozwoliły dokładnie obejrzeć samochody i wykonać setki zdjęć szalenie ułatwiających nie tyle renowację, co wręcz
rekonstrukcję tego egzemplarza. – Tu ciekawostka, pomimo wymiany korespondencji e-mailowej i szczerych chęci ze strony muzeum, nie udało nam się uzyskać dostępu do wnętrza auta w Stuttgarcie – wspomina Cholewa. – Według oficjalnej wersji klucze do
tamtejszego auta zostały... zgubione. Kilka skanów schematów
budowy auta udało nam zakupić od osoby prywatnej z Niemiec
– dodaje.
Jak natomiast jeździ się takim samochodem? Model jest kosz-
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marny w prowadzeniu. Oczywiście nie ma mowy o jakimkolwiek
wspomaganiu. Waży 2,5 tony, a moc silnika to zaledwie 55 KM.
Hamulce ma na cztery koła poprzez cięgna mechaniczne o symbolicznej skuteczności. Powoduje spory hałas, mimo że drgania
pochodzące z silnika są dobrze wytłumione.
Zastosowanie w nim również mnóstwo innych ciekawostek. –
Sprzęgło jest po lewej stronie. Tak, jak w konwencjonalnych autach. Gaz z hamulcem zamienione zostały miejscami. Procedura
startowa auta jest skomplikowana i kilkuetapowa. Wymagała
stworzenia przez nas instrukcji obrazkowej – wymienia mechanik.
– To samo tyczy się wygaszania auta, które po zakręceniu zaworu
z paliwem potrzebuje jakieś 20-30 sekund by je wypalić i samoczynnie zgasnąć. Jest niezwykle ciekawy kierunkowskaz w formie
strzałki spoczywającej pionowo w górę, zamontowany po stronie
pasażera, w którym to strzałka przekręca się w lewo, bądź w prawo wskazując innym uczestnikom ruchu kierunek skrętu. Kabina
szofera wykończona skórą jest bardzo ciasna jak na wymiary zewnętrzne auta, natomiast przedział pasażerski wykończony został
tkaniną, z zasłonami, dwoma dodatkowymi rozkładanymi krzesełkami - oprócz obszernej kanapy - i co najciekawsze ówczesną
formą interkomu, tj. słuchawki zamocowanej w zasięgu ręki pasażera i połączonej przewodem z tubą zamocowaną tuż przy uchu
szofera. Inna ciekawostka to kompresor zamontowany na skrzyni
biegów, służący do pompowania kół, do którego dostęp uzyskuje
się poprzez niewielką klapkę rewizyjną w podłodze pod nogami
kierowcy.
Autor: Andrzej Kus / Foto: archiwum prywatne
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Srebrny serwis
Hondy
Wysoka jakość usług dealera Hondy Mojsiuk Auto KM w sieci autoryzowanych serwisów Hondy w Polsce po raz kolejny została
potwierdzona. Autoryzowany Serwis Obsługi Hondy ze Starych Bielic otrzymał od polskiego oddziału Honda Motor Europe
za 2016 rok tytuł „Srebrnego Serwisu” .

P

an Piotr Potyrało, kierownik serwisu wraz ze
„srebrnym teamem” dziękuje wszystkim klientom: – To dzięki opiniom klientów otrzymaliśmy
tę nagrodę. Z każdym dniem staramy się podwyższać nasze kompetencje, dążymy do ciągłego poszerzania wiedzy i udoskonalania umiejętności z zakresu
obsługi posprzedażnej, aby móc jak najlepiej pomagać wszystkim osobom, które zgłoszą się do nas w trudnych sytuacjach.
Wysokie oceny pracy serwisu Hondy w Starych Bielicach potwierdzają klienci spotkani w salonie firmy Honda Mojsiuk Auto
KM. Z panią Zofią Gibowską rozmawiamy, gdy przy aromatycznej
kawie oczekuje na swoje auto poddawane przeglądowi technicznemu. Pani Zofia od 10 lat jeździ Hondą CR-V, którą otrzymała jako
prezent od męża. Z okazji? – Bo kocha - odpowiada z uśmiechem

pani Zofia. Poprzednie auto oddała wówczas synowi, ale tego nie
odda – od razu dopowiada. To była pierwsza w Koszalinie czarna CR-V i wzbudzała sensację. Opiekę nad swoim autem od lat
pani Zofia powierza serwisowi w Starych Bielicach. Docenia jego
fachowość i sumienność, przyzwyczaiła się do wysokiej jakości
usług. - Nie zamierzam poznawać innych serwisów - dodaje z promiennym uśmiechem.
W serwisie spotykamy również pana Jerzego Grudzińskiego
z Koszalina, właściciela Zakładu Obsługi BHP Behabet. Pierwszą
służbową Hondę Civic kupił na początku lat 90. ubiegłego wieku.
Później był Accord, dwie CR-V-ki i znowu Accord, który do dnia
dzisiejszego jest używany w firmie. Każda Honda w firmie była kupowana i serwisowana w Starych Bielicach. Pan Jerzy najbardziej
ceni sobie terminowość Serwisu, fachowość i doradztwo. Nigdy
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nie miał problemu ze sprzedażą kolejnych używanych aut, gdyż
- jak mówi – były w bardzo dobrym stanie technicznym dzięki dbałości serwisu. Dodaje, że obsługa Serwisu Hondy niezmiennie od
lat jest na najwyższym poziomie.
Pana Krzysztofa Mendonia, koszalińskiego przedsiębiorcę,
spotykamy zaraz przy wejściu do Salonu. Zapytany o swoje auto
odpowiada z uśmiechem, że po zakupie Hondy CR-V odwiedza
tylko Serwis Honda Mojsiuk Auto KM, do którego ma duże zaufanie. Usługi zawsze wykonywane są na czas: - To nie ja czekam na
serwis, ale serwis czeka na mnie. Nie martwię się zmianą oleju,
zawsze jestem poinformowany co zostało zrobione i na co zwracać uwagę w przyszłości. Współpraca jest na wysokim poziomie!
I jeszcze jedna rzecz, może drobiazg ale po każdym przeglądzie
mam samochód wyczyszczony i starannie umyty – to duży plus dla
serwisu.
W podobnym tonie wypowiada się pan Adam
Majewski, właściciel hurtowni elektrycznej. Swoją
pierwszą Hondę Accord kupił w 2002 roku, po
kilku latach użytkowania przesiadł się do nowego Accorda, którym jeździ do dzisiaj. Pracę serwisu podsumowuje krótko: bez zarzutu. - Jestem
zadowolony, obsługa jest bardzo życzliwa, punktualna i co ważne dotrzymuje słowa. Dba o jak
najszybszy czas naprawy. Jak wspomina pan

Adam Majewski

Adam, pewnej niedzieli pod domem miał niemiłą niespodziankę.
Uszkodzony wąż paliwowy uniemożliwił podróż. Serwis Hondy ze
Starych Bielic zjawił się z lawetą po południu w niedzielę, a w poniedziałek o godzinie 9 rano Honda była gotowa do podróży. Z czystym sumieniem polecam każdemu – podkreśla.
„Przyjazny klimat, uprzejmość, życzliwość, terminowość i staranność” – tak opisuje serwis Hondy pan Arkadiusz Zawal z Kołobrzegu, właściciel Hondy Accord, którą właśnie przyjechał na przegląd. Zakupu dokonał w salonie Mojsiuk Auto KM w 2010 roku.
- Kiedykolwiek zadzwonię, obsługa nigdy nie odmawia pomocy.
Dlatego jestem wiernym klientem firmy i tak pozostanie – mówi
pan Arkadiusz.
Grupa Mojsiuk funkcjonuje 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 w postaci wysokich not wystawianych przez klientów serwisowi, jak i przyznawanych ogólnopolskich nagród.

Zofia Gibowska

Arkadiusz Zawal

Autoryzowany Dealer Hondy Mojsiuk Auto KM
Stare Bielice 128 , 76-039 Biesiekierz
tel. 94 34 77 363, www.honda.mojsiuk.pl

Jerzy Grudziński

Krzysztof Mendoń
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Bergen,
czyli
brama
do fiordów
To drugie obecnie co do wielkości miasto Norwegii, otoczone majestatycznymi górami, oferujące
niesamowite widoki. Do połowy XIX wieku główny port handlowy Norwegii, a w średniowieczu nawet
jej stolica. Miasto historyczne, kolorowe, pełne urokliwych miejsc. Zanim więc zdecydujemy się ruszyć
na poznawanie fiordów, warto co najmniej dwa dni poświęcić na jego bliższe poznanie.
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B

ergen jest – jak na warunki norweskie – ludne,
bo liczy prawie 270 tysięcy stałych mieszkańców,
do których doliczyć trzeba prawie 30 tysięcy studentów (nie tylko Norwegów). Zachowuje jednak urok małego miasteczka.

Korzenie założonego ponad 900 lat temu Bergen pochodzą
z epoki Wikingów. Przez cztery wieki dominowali w nim hanzeatyccy kupcy. Miasto było jednym z głównych ognisk Hanzy i tym
samym pośrednikiem między Norwegią a resztą Europy. Bryggen
(nabrzeże hanzeatyckie) jest najbardziej widoczną pozostałością
tamtych czasów. Dzisiaj w jego wnętrzach mieszczą się restauracje, puby, sklepy z rękodziełem i muzea historyczne.
Bergen uchodzi za najbardziej deszczowe miasto Europy.
Deszcz potrafi w nim padać 84 dni z rzędu (to rekord z 2007 roku)
i 250 dni w roku. Ale nie warto się zrażać. Tamtejszy morski klimat
ma to do siebie, że jest ogromnie zmienny. Dzień, który zapowiada się na słoneczny, za godzinę może rozczarować ulewą i odwrotnie – chmurny i dżdżysty poranek przynieść może cudowną
pogodę w ciągu dnia.
Bergen warto potraktować jako punkt wypadowy do zwiedzania
południowo-zachodniej Norwegii. Wygodnie startuje się z niego
w podróż wzdłuż największego norweskiego fiordu Sognefjorden
oraz do Stavanger i dalej na Preikestolen. Jeśli na samo Bergen
poświęcimy dwa dni, poznamy z grubsza jego atrakcje.
Stare Bryggen
To zabytkowa dzielnica Bergen, nie bez powodu wpisana na
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listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolorowe drewniane
budynki usytuowane nad nadbrzeżem portowym pochodzą
w większości z XV oraz XVI wieku. Spacerując wąskimi uliczkami
między ciasno ustawionymi, drewnianymi domami kupców hanzeatyckich, możemy niemal przenieść się w czasie i poczuć klimat
końcówki średniowiecza, dodatkowo spotęgowany przez panujący miejscami półmrok. Będąc tam, warto zajrzeć do kamiennego
kościoła św. Marii, pochodzącego z XII wieku – jednej z pamiątek
niegdysiejszej potęgi Norwegii.
Po zatoce w okolicach Bryggen kursuje prom łączący targ rybny
z Tollboden położonym tuż przy kolejnej atrakcji miasta, jaką jest
Akvariet. W oceanarium złożonym z siedemdziesięciu ogromnych
akwariów zobaczyć można setki gatunków morskich ryb, a nawet
pingwiny i foki.
Muzeum Hanzeatyckie
Więcej o historii Bryggen dowiemy się w Muzeum Hanzeatyckim położonym w narożnym budynku przy porcie. Muzeum Hanzeatyckie powstało w 1872 r. i jest jednym z najstarszych w Nor-

wegii. W wnętrzach zobaczymy w jakich warunkach żyli niemieccy
kupcy, i jak wyglądało ich codzienne życie.
Bergenhus Festning
Forteca miejska będąca jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych zamków w Norwegii. Wzniesiono ją w 1240 roku u wejściu do portu. Wieża obronna Rosenkrantztårnet została wybudowana w 1270 roku i stanowi najbardziej wyróżniający się element
fortyfikacji.
Od 1299 roku Bergen było stolicą Norwegii, przez co Bergenhus stało się główną rezydencją władców. Odbywały się tu także koronacje królów. Obecnie twierdza jest siedzibą dowództwa
norweskiej marynarki wojennej, ale turyści mogą ją zwiedzać.
Rano do Fisketorget
Centralny punkt w mieście, położony przy nabrzeżu w pobliżu
Bryggen. To targ rybny Torget. Warto wybrać się tutaj na zakupy,
jeśli chcemy zaopatrzyć się w świeże ryby oraz owoce morza i to
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w niższej cenie niż w sklepie. Są również stoiska oferujące różne
przekąski (np. kanapki z krewetkami czy z mięsem z renifera).
Obok straganów morskimi przysmakami znajdziemy tu także kioski z kwiatami, owocami, warzywami czy wyrobami tekstylnymi.
Torget chętnie odwiedzany jest przez mieszkańców i turystów
(czynny od godziny 7.00).
Widoki z Fløyen
Bergen swoją urodę zawdzięcza w dużej mierze malowniczemu
położeniu w otoczeniu wzgórz. Aby zobaczyć miasto z innej perspektywy, można się wybrać na wycieczkę kolejką linową na pobliskie wzgórze Fløyen, skąd rozpościera się przepiękny widok na
całą okolicę. Wśród zielonych pagórków i niewielkich jezior poprowadzono tu sieć pieszych ścieżek, idealnych na popołudniowy
spacer. Na miłośników dłuższych wędrówek czeka sześciogodzinna trasa na Ulriken, najwyższe z otaczających miasto wzgórz. Tutaj
również poprowadzono kolejkę linową Ulriksbanen, w sezonie
kursującą w dół do miasta co siedem minut.

Kolej Floibanen, będąca sama w sobie jedną z atrakcji turystycznych, łączy centrum Bergen ze wzgórzem Fløyen (320 m n.
p. m.), skąd roztacza się widok na całe miasto i okolice. Wjazd
w jedną stronę kosztuje 43 NOK (22 PLN) dla dorosłych oraz 22
NOK (11 PLN) dla dzieci. Bilet w dwie strony kosztuje 85 NOK (44
PLN) dla dorosłych i 43 NOK (22 PLN) dla dzieci. Piękny widok
wart jest jednak tej ceny!
Spacer po Torgallmenningen
Tak nazywa się popularny deptak i główne miejsce spotkań
mieszkańców Bergen, znajdujące się w centrum miasta. W 1993
roku ulokowano tam wywołujący spory estetyczne pomnik Den
blå stein (The Blue Stone). W budynkach otaczających Torgallmenningen znajdują się głównie sklepy, hotele i restauracje.
Autor: Agata Willamowska

45

46

Design

Takie może
być całe Mielno
Finiszuje budowa apartamentowca Rezydencja Park Rodzinna II. Kiedy w maju br. zostanie oddany do użytku, będzie szóstą
zakończoną realizacją dewelopera Firmus Group przy ulicach Orła Białego i Kopernika w Mielnie. Wszystkie wspólnie tworzą
enklawę znakomitej architektury i jednocześnie wyznaczają nowy standard dla inwestycji w kurorcie, który coraz intensywniej
zabiega o wizerunek miejsca spełniającego wymagania nawet najbardziej wymagających gości.

Design
reklam. Są za to spokój i cisza, mimo że to przecież niemal samo
serce Mielna. Doświadczamy tego nawet w szczycie sezonu letniego. To ulica, która służy głównie mieszkańcom.
Według Bartosza Warzechy, mamy do czynienia z architekturą
dystyngowaną, doskonale dopasowaną do nadmorskiej lokalizacji. – Można o niej powiedzieć dużo dobrego. To przede wszystkim
właściwa skala budynków wobec miejsca, w którym się znalazły.
To przemyślana koncepcja, której podporządkowana są rozmaite
działania organizujące przestrzeń. Ważną cechą jest nawiązanie
do dawnego budownictwa pomorskiego między innymi przez
użycie elementów drewnianych w elewacjach. Nie bez znaczenia
jest stonowana, ale bardzo ciepła kolorystyka elewacji. Jestem
pewny, że wiele osób, które znajdą się na ulicy Orła Białego po raz
pierwszy, pomyśli sobie: „Tutaj mógłbym mieszkać”.
Architekt zwraca uwagę jeszcze na jeden istotny aspekt: - Docenić warto ogromne poszanowanie przyrody, z jakim mamy do
czynienia w tym przypadku. Dorosłe drzewa są czasami bardzo
blisko elewacji. Zostały zachowane świadomie, bo to one tworzą
w ogromnym stopniu klimat tego miejsca. Sosna jest niemal symbolem nadmorskiej przyrody. Takie podejście inwestora to działanie wbrew współczesnej tendencji, która polega na niwelowaniu
terenu, postawieniu budowli, a dopiero później ewentualnym sadzeniu drzew na nowo. Tutaj mamy coś naturalnego, właściwego
dla tych stron. Stara zieleń to ogromny atut. Uszanowana odwdzięcza się tworzeniem przyjemnego wrażenia.
Miejsce, o którym mowa to chyba jeden z najbardziej urokliwych
fragmentów starego Mielna. Jego wdzięk podkreśla dopasowana do miejsca nowa zabudowa Rezydencji Park i Rezydencji Park
Rodzinnej. Bartosz Warzecha fachowym okiem dostrzega jeszcze
coś: - Wiele rzeczy zaczyna się na prozaicznym z pozoru poziomie.
Proszę zwrócić uwagę na to, że na samym początku została zbudowana nowa ulica - w postaci jezdni o odpowiedniej szerokości,
z porządnym chodnikiem, oświetleniem, progami spowalniającymi ruch samochodowy. Takie rzeczy wpływają na myślenie ludzi.
Podświadomie czują, że w takim miejscu nie wypada zrobić czegoś byle jakiego.
Ciekawe jest to, że budynki choć mają różnych projektantów
(cztery pierwsze, czyli Rezydencję Park, zaprojektował architekt
Marek Sietnicki, dwa kolejne, czyli Rezydencję Park Rodzinną, zaprojektowało Studio projektowe AB S.C. Marek Antoszczyn Andrzej Buko), są bardzo spójne w charakterze.
Dr Marek Sietnicki komentuje: - Bardzo dobrze zostały sformułowane przez dewelopera wytyczne dla architektów: co do
proporcji, kolorystyki, zastosowania detali. I zapewne spójne z istniejącymi będą planowane kolejne kameralne apartamentowce,
projektowane przez jeszcze inne studio architektoniczne. Procentuje to, że inwestor miał jasną wizję i wiedział, co chce uzyskać.
Przed przystąpieniem do projektowania odczytaliśmy jeszcze jedną rzecz: pożądane nawiązanie do przedwojennej, poniemieckiej
owe obiekty takie jak te, które tworzą mini architektury Mielna. To szczególnie wyznaczyło znaczenie detalu.
kompleks Rezydencja Park i Rezydencja Park Stąd gra cegłą, kolorami, drewnianymi szczegółami dachu, balkoRodzinna, z pewnością w spełnieniu ta- nami, nawiązaniem do architektury szachulcowej.
kich ambicji samorządu Mielna pomagają.
Architekt podkreśla, że wśród podstawowych założeń kluczowe
Komentuje architekt Bartosz Warzecha, prezes
Oddziału Koszalińskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich: - było oczekiwanie wtopienia budynków w park sosnowy. - I to się
Zawsze pojawienie się uporządkowanych realizacji, w spójnym znakomicie udało. Wyszedł kameralny zespół. Mimo że obiektywarchitektonicznie i estetycznie stylu, inspiruje innych inwestorów nie rzecz biorąc teren jest intensywnie zabudowany, to udało się
do dotrzymywania kroku. Widzą, że można budować w określo- zachować odpowiednie przestrzenie otwarte między budynkami.
nym klimacie, w pewnej dyscyplinie. To natychmiast rozlewa się na Te przestrzenie są zagospodarowane jako części wspólne, a w nieotoczenie. Dzięki Rezydencji Park i Rezydencji Park Rodzinnej uzy- których przypadkach jako prywatne ogródki na parterze. A chodziskano ład przestrzenny, który rozciąga się na większą część ulicy. ło o to, by to co na początku było jednością, czyli rozproszony las
Tam nie ma sklepików, kramów, punktów usługowych, krzyczących sosnowy, dalej się komponowało jako jeden obszar.

N

47

48

Design

W kompleksie, o którym mowa, znajduje się obecnie 115 apartamentów o powierzchni od 36 m2 do 71 m2 . Łączna powierzchnia użytkowa budynków to około 6 350 m2, a działek na których są
posadowione - 9 000 m2. Teren ten ciągnie się niemal od jeziora
Jamno do pasa zieleni przy promenadzie. Tak więc właściciele
apartamentów i goście mają luksus łatwego dostępu zarówno do
skweru nad jeziorem i przystani jachtowej, jak i plaży oraz morza.
Pierwszy budynek Rezydencji Park powstał w 2011 roku. Obecnie
kończony, szósty – Rezydencja Park Rodzinna II - planowany jest
do oddania w maju bieżącego roku.

jako drugi dom nad morzem. Doceniają zielone otoczenie, ciszę,
bliskość plaży. Wielu łączy funkcję second home z komercyjnym
wynajmem lub wręcz kupuje apartamenty wyłącznie z zamiarem
ich wynajmowania i zarabiania.

Rezydencja Park jest ogromnym sukcesem komercyjnym.
Zdecydowana większość apartamentów znajdowała nabywców
w trakcie realizacji poszczególnych budynków. Rekordowe jest
tempo sprzedaży Rezydencji Park Rodzinnej II – na trzy miesiące
do oddania inwestycji do użytku w ofercie pozostały zaledwie
ostatnie dwa apartamenty.

Marcin Kokot, właściciel firmy City Apartments obsługującej
komercyjny wynajem, zupełnie się temu nie dziwi: - Apartamenty
w Rezydencji Park zostały zaprojektowane w taki sposób, by jak
najlepiej służyć wypoczynkowi rodzinnemu. W każdym z nich do
dyspozycji gości jest w pełni wyposażony aneks kuchenny, salon,
odrębna jedna lub dwie sypialnie, obszerny taras. Na zewnątrz
miejsce do zabaw dzieci. Gwarancja możliwości bezpiecznego zaparkowania samochodu. Jeśli dodać do tego atuty wyjątkowej lokalizacji, otrzymujemy pokaźny zestaw przewag nad konkurencyjnymi ofertami. Dlatego apartamenty te są chętnie wynajmowane,
w różnych porach roku. A to przekłada się na zyskowność inwestycji zdecydowanie przewyższającą korzyści z lokaty bankowej.

Nabywcy apartamentów w Rezydencji Park często traktują je

Autor: Andrzej Mielcarek

Design

Przy mieleńskiej
promenadzie
rośnie hotel
Przestrzeń od restauracji Meduza do apartamentowca Dune staje się reprezentacyjnym fragmentem promenady spacerowej w Mielnie.
Między istniejącymi obiektami powstają kolejne, które formatem i szykiem będą doskonale z nimi korespondowały.

O

apartamentowcu Cicha Apartments budowanym przez spółkę z Gdyni już w „Prestiżu” pisaliśmy (zostanie ukończony jeszcze w tym roku).
Podobnie jak o zaawansowanym stanie budowy
Dune Resort, czyli o drugim i trzecim apartamentowcu o nazwie DUNE (zakończenie realizacji nastąpi również
w drugiej połowie bieżącego roku). Tuż obok powstaje hotel Baltivia i jemu dzisiaj poświęcimy trochę uwagi.
Proces standaryzacji hotelu jeszcze trwa, ale najpewniej będzie
on miał 4 gwiazdki. Do dyspozycji gości zostanie oddanych, używając hotelarskiego żargonu, 65 jednostek mieszkalnych (pokoje
dwuosobowe, apartamenty dwu- oraz trzypokojowe). Hotel będzie wyposażony w pełne zaplecze gastronomiczne, basen z jacuzzi, saunę, salę zabaw dla dzieci, salę konferencyjną, gabinety
zabiegowe, SPA oraz salę fitness.
Obiekt ma doskonałe położenie. Jak wszystkie wcześniej wspomniane jest zlokalizowany na wydmie i przy samym zejściu na
plażę. Goście hotelowi będą widzieli morze nawet w trakcie śnia-

dania. Dojazd do posesji będzie możliwy zarówno od strony ulicy
Cichej jak i ulicy Piastów.
Ukończenie stanu surowego otwartego planowane jest do końca
maja br., a zamkniętego do końca br. Zakończenie prac wykończeniowych i odbiór budynku ma nastąpić przed sezonem letnim 2018.
Autorami projektu są architekci Grzegorz Błaszczyk i Tomasz
Samborski. Ich dzieło to m.in. koszaliński Pasaż Milenium przy
ulicy 1 Maja. Generalnym wykonawcą została kołobrzeska firma
PRO-BUD SA.
Powierzchnia użytkowa obiektu to 4938,4 m2 . W garażu podziemnym będzie 40 miejsc postojowych, a w obrębie zabudowy
kolejnych 14 i 12 na przynależnym terenie zewnętrznym.
Ciekawostką jest to, że na dachu budynku zostanie urządzony
taras z barem i miejscem do wypoczynku.
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Ciepły poranek
Trudne poranki, chłód na zewnątrz, nie chce się wstać z łóżka. Najczęściej sięgamy po kubek kawy by się obudzić. Jest jednak coś
jeszcze, co do tej kawy idealnie pasuje a nawet może ją zastąpić. To ciepłe, sycące śniadanie. Najważniejszy posiłek dnia podany
w takiej formie to energetyczny kop dla naszego organizmu, który sprawi, że nasz poranek stanie się przyjemniejszy i… smaczniejszy.

Serowa polenta ze smażonymi
pomidorami, jajkiem i bazylią
Składniki:
» 3 szklanki wywaru
warzywnego
» 3/4 szklanki polenty
» 6-8 pomidorków
koktajlowych
» 3 łyżki oliwy
» 2 łyżki masła

» 1/4 szklanki startego
parmezanu
» 2 jajka
» kilka świeżych
liści bazylii
» sól, pieprz

»W
 rondlu doprowadźcie do wrzenia wywar, dodajcie polentę, wymieszajcie, zmniejszcie ogień i gotujcie 15-20 minut, aż polenta zaabsorbuje większość wywaru.
» W międzyczasie rozgrzejcie na patelni oliwę, wrzućcie pomidory i smażcie je ok. 10
minut. Na osobnej patelni usmażcie jajka.
» Dodajcie do polenty masło i parmezan, wymieszajcie aż się rozpuszczą.
» Wyłóżcie polentę na talerze, na niej jajka, usmażone pomidory, doprawcie solą,
pieprzem i świeżą bazylią.

Kulinaria

Owsianka
z grzybami,
imbirem
i jajkiem
w koszulce
Składniki:
» 1 szklanka płatków owsianych
» 3 szklanki wody
» 1 szklanka wywaru warzywnego
» 1 łyżka masła
» 200 g pieczarek, pokrojonych
» 2-3 cm świeżego imbiru, posiekanego
» sos sojowy
» płatki chili, mieliśmy tureckie na stanie
» szczypiorek
» 2 jajka
» 2-3 łyżki octu
»W
 rondlu zagotujcie wywar z wodą, dodajcie płatki, przykryjcie, gotujcie ok. 20 min,
mieszajcie, jak trzeba, dodajcie więcej
wody. Na rozgrzaną patelnię wrzućcie pieczarki z masłem, dodajcie imbir, płatki chili, skropcie sosem sojowym, posólcie i popierzcie do smaku, smażcie aż pieczarki
zbrązowieją. Połowę pieczarek posiekajcie
jeszcze drobniej i dodajcie do owsianki,
resztę użyjcie do wyłożenia gotowe danie.
Przygotujcie jajko w koszulce. W garnku
zagotujcie wodę. Jajka wbijcie do osobnych miseczek. Gdy woda się zagotuje dodajcie do niej 2-3 łyżki octu. Zmniejszcie
ogień pod garnkiem. Poczekajcie aż woda
przestanie wrzeć. Następnie zamieszajcie
wodę łyżką, tak żeby utworzyć wir. W środek wiru wrzućcie pierwsze jajko, po chwili
dodajcie drugie. Garnek przykryjcie pokrywką, jajka gotujcie ok. 3-4 minuty. (nie
wrzucajcie do garnka więcej niż dwa jajka
jednocześnie). Wyłóżcie owsiankę do misek, wyłóżcie pieczarki, szczypiorek i jajko
w koszulce.
Smacznego!

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

Piękne ciało
na lato

Exilis Elite firmy BTL - unipolarna fala
radiowa połączona z ultradźwiękami
oraz chłodzeniem skóry w jednej głowicy

Wydaje się, że do lata jeszcze daleko. Dla osób, które chcą w czasie letnich miesięcy czuć się komfortowo, a nie są zadowolone
z kondycji ciała i planują zabiegi modelujące, to jednak najlepszy moment na rozpoczęcie terapii. Z problemami takimi jak cellulit
czy utratą jędrności skóry można sobie skutecznie radzić, ale trzeba ten proces zaplanować. Z czego skorzystać, radzi Matylda Jezierska,
lekarz, współwłaścicielka Kliniki Pięknej Skóry Cliniq w Koszalinie.

W

Klinice Pięknej Skóry Cliniq można skorzystać
z kilku doskonałych zabiegów modelujących,
niwelujących cellulit, wiotką skórę czy rozstępy.
Jak wskazuje praktyka, najwięcej pań wybiera
je właśnie teraz, by jak najlepiej przygotować
ciało do sezonu bikini i letnich sukienek.
Najstarsza „stażem” jest karboksyterapia, zabieg polegający
w największym skrócie na wprowadzeniu pod skórę dwutlenku
węgla. Gaz (medyczny) rozchodzi się pod skórą, pobudza tkanki
do odnowy, stymuluje ich regenerację, wspomaga powstawanie
nowych naczyń krwionośnych i produkcję kolagenu.
Karboksyterapię stosuje się głównie przy leczeniu cellulitu
i wiotkości skóry, ale równie spektakularne efekty daje w rozbijaniu złogów tłuszczowych. Rezultat: gładka, sprężysta, jędrna skóra
i poprawienie jej kolorytu. – Karboksyterapię stosuje się zarówno
jako zabieg osobny, w połączeniu z innymi (np. osoczem boga-

topłytkowym) lub uzupełniający, na przykład przy wyrównywaniu
niedoskonałości po liposukcjach – mówi Matylda Jezierska. – Bardzo ważna w tym wypadku jest czystość dwutlenku węgla, a także
to, by gaz był w czasie zabiegu podgrzewany oraz miał kontrolowany przepływ – ciśnienie pod jakim wprowadzamy go do tkanek.
Gaz wprowadza się pod skórę za pomocą płytkich nakłuć igłą.
Towarzyszy temu uczucie rozpierania, czasem szczypania. Panie,
jak podkreśla Matylda Jezierska, reagują różnie, ale nawet jeśli
pojawiają się nieprzyjemne odczucia, to mijają zazwyczaj z każdym kolejnym powtórzeniem. Złogi sukcesywnie się „rozluźniają”,
uciążliwości łagodnieją. Wszystko zaś wynagradzają rezultaty. Widoczne szybko i gołym okiem. Zabieg trwa 30-40 minut. Wymaga
około 10 powtórzeń.
Karboksyterapia to zabieg ultraskuteczny i być może dlatego
utrzymuje się w czołówce najchętniej wybieranych przez panie
w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej.
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Jeśli jednak nie dla nas kłucie i wolimy terapie zupełnie komfortowe,
można wybrać na przykład – szczególnie polecany przez Cliniq – zabieg
bezinwazyjny z użyciem fal akustycznych EAT Skinshock. Wspomniane
fale emitowane przez urządzenie
bardzo dobrze rozchodzą się w środowisku wodnym i doskonale radzą
sobie z wszelkimi przeszkodami –
cellulitem czy nagromadzonym pod
skórą tłuszczem. Zabieg odmładza,
ujędrnia, niweluje rozstępy, spłyca
blizny. Poprawia mikrokrążenie. Stosowany jest nie tylko w medycynie
estetycznej, ale także w fizjoterapii
(np. w leczeniu zwapnień). EAT Skinshock fantastycznie współpracuje
w połączeniu ze wspomnianą karboksyterapią czy falami radiowym, dając
im dobry „rozbieg”. – Fale akustyczne
polecam osobom chcącym szybko
ujędrnić najbardziej kłopotliwe partie
ciała: uda, pośladki, brzuch, tzw. boczki czy pelikany (skórę ramion) – mówi
Matylda Jezierska. – EAT Skinshock
jest jedynym urządzeniem na polskim
rynku łączącym falę akustyczną i elektrostymulację. Aktywacja mięśni podczas zabiegu działa jak drenaż limfatyczny, eliminując złogi, czyli uboczne
produkty przemiany materii, a więc
wszelkie obrzęki. W przypadku innych
terapii modelujących drenaż należy
wykonywać osobno, tu jest, można powiedzieć, „w pakiecie”.

Przy wyborze metody terapii modelującej, jak zawsze, ważna jest konsultacja ze specjalistą. Nie tylko, by określić stopień zaawansowania problemu
i dobrać urządzenie najbardziej adekwatne do potrzeb, ale też ze względu na ograniczenia i preferencje.
Zabiegów z użyciem fal nie mogą stosować osoby mające rozruszniki czy
metalowe części w ciele. Wówczas do
dyspozycji pozostają metody ampułkowe (np. lipoliza iniekcyjna). Z kolei
osoby, które nie akceptują zabiegów
z użyciem igieł, zamiast karboksyterapii mogą zdecydować się na zabiegi nieinwazyjne, np. fale. Przy braku
ograniczeń warto stosować metody
kombinowane – będą się nawzajem
wspomagać. Niezależnie, którą wybierzemy, trzeba wziąć pod uwagę,
że wszystkie wykonuje się w seriach,
a więc należy dobrze rozplanować je
w czasie. Dobre wiadomości: nie wymagają rekonwalescencji, nie powodują komplikacji, alergii ani skutków
ubocznych i – najważniejsze – można
je wykonać w dowolnym momencie.

– Zabiegi można stosować cały rok
– mówi Matylda Jezierska. – Nie wyKarboksyterapia CDT Evolution - zdobywa
magają specjalnego przygotowania.
nagrody Perła Dermatologii Estetycznej 2014
Niezbędne jest jedynie odpowiednie
nawadnianie, a więc picie dużych ilości wody przed, w czasie trwania terapii i po niej. Oczywiście im
zdrowiej żyjemy, tym efekty będą mocniejsze – aktywność fizyczZabieg jest bezbolesny, trwa od 30 do 45 minut. Wymaga oko- na czy zbilansowana dieta mają zawsze działanie wspomagające
ło dziesięciu powtórzeń, można je wykonywać nawet trzy razy przy zabiegach modelujących ciało.
w tygodniu. Doskonały dla osób niecierpliwych, potrzebujących
efektu „na już”.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Alla Boroń
Trzecia metoda to – ze względu na zaawansowanie technologiczne – królowa zabiegów modelujących ciało i hit wielu gabinetów, w tym oczywiście Cliniq. Exilis Elite – fala radiowa w połączeniu z ultradźwiękami doskonale rozbija tkankę tłuszczową.

Cliniq - Klinika Pięknej Skóry
ul. Spółdzielcza 7; 75-206 Koszalin
telefon: +48 728 314 126
e-mail: info@cliniq.pl

Jest to fala monopolarna (pojedyncza), a dzięki dodatkowemu
zastosowaniu głowicy chłodzącej, penetruje skórę bardzo głęboko, jednocześnie chroniąc jej strukturę. Ze wszystkich trzech
opisywanych urządzeń – sięga najdalej, a więc działa w niedostępnych często obszarach. Ponadto posiada certyfikat jakości
i bezpieczeństwa FDA, zatem ma gwarancję bezpieczeństwa
i skuteczności potwierdzoną przez szereg badań.

Godziny wykonywania zabiegów:
Poniedzialek- piątek: 10.00 – 20.00
Soboty: indywidualnie
Konieczna wcześniejsza rejestracja
telefoniczna

Działanie urządzenia polega na podrzewaniu tkanek do około
42 st. C, co powoduje upłynnienie komórek tłuszczowych i ich redukcję. Działąjac w obrębie skóry, wykonujemy thermolifting – wykorzystujemy skracanie starych włókien kolagenowych i pobudzanie do produkcji nowych. Exilis Elite ma zastosowanie podobne
do wcześniej opisywanych urządzeń: redukuje tkankę tłuszczową,
cellulit, wiotkość skóry. Ze względu na niewielki rozmiar głowicy
można ją stosować zarówno na większe części ciała, jak i mniejsze
– np. skórę nad kolanami. Także na okolice szyi, podbródek, a nawet piersi. Zabieg przeprowadzany jest w seriach, spektakularne
efekty pojawiają się już przy czwartym powtórzeniu. Pojedynczy
zabieg trwa od 20 do 40 minut - w zależności od wielkości leczonego obszaru.

EAT SkinShock - fala akustyczna połączona elektrostymulacją - jedyne
urządzenie na rynku, które pozwala jednoczasowo z terapią falą
akustyczną przeprowadzić drenaż limfatyczny
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Doktor Marcin Bogurski i asystująca mu technik dentystyczny Katarzyna Majewska w trakcie skanowania jamy ustnej pacjenta

Doskonałe zęby
w dwie godziny
To co wymagało do niedawna kilku wizyt u stomatologa, przymiarek i poprawek, pacjenci koszalińskiego Gabinetu Bogurscy mogą
załatwić teraz za jedną wizytą. Gabinet zaczął stosować nowoczesny system CEREC, który umożliwia przygotowanie koron, mostków czy
innych uzupełnień protetycznych w bardzo krótkim czasie i na dokładkę – z nieosiągalną dotychczas precyzją wykonania.

Z

punktu widzenia pacjenta procedura jest prosta.
Wszystko zaczyna się od zeskanowania przez lekarza lub technika dentystycznego wnętrza jamy
ustnej. Końcówka urządzenia, którym się to wykonuje, jest niewielka, a samo badanie oczywiście
bezbolesne. Powstaje trójwymiarowy obraz, złożony z tysięcy nałożonych na siebie fotografii. Kolorowy i bardzo precyzyjny.

szczęk z uzębieniem. Później na jego podstawie technik wykonuje
najpierw gipsowy model, a na końcu określony element w ostatecznym kształcie z wybranego materiału (porcelany, metalu).
Doktor Marcin Bogurski komentuje: - Mamy do czynienia z dwoma rękodziełami – lekarza i technika. Ale mamy również do czynienia z możliwymi niedokładnościami, które się na siebie nakładają,
a które są nie do uniknięcia, są czymś naturalnym.

W tradycyjnej metodzie podstawą do przygotowania mostu,
korony czy jakiegoś innego elementu protetycznego jest wycisk

Nową metodą praca odbywa się znacznie szybciej, dając efekt
precyzyjniejszy. Podstawą do wykonania na przykład zęba, któ-
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ry zostanie wstawiony pacjentowi, jest nie woskowy wycisk i nie
gipsowy model, ale wspomniany skan, czyli plik elektronicznych
danych. „Przeczyta” go niewielka elektroniczna frezarka, która
z bloczków określonego materiału (najczęściej ceramiki) wytnie
odpowiedni kształt.
Frezowanie trwa kilka minut. Mamy już pożądany kształt. Nowy
ząb może być pełny - jeśli będzie służył za wykończenie implantu stomatologicznego, albo jako nakładka na starty własny ząb
pacjenta. Może być w środku pusty, a „pustka” będzie kształtem
dostosowana na przykład do spiłowanej albo ukruszonej reszty
pierwotnego zęba.
Przychodzi czas na coś, co można by nazwać obróbką estetyczną. Chodzi o ostateczne wypolerowanie, często pomalowanie
w taki sposób, by wprawiony element nie wyróżniał się w rzędzie
zębów barwą, odcieniem. To bardzo dokładna robota, ale wykonywana ręcznie przez technika. Na koniec ząb trafia do pieca służącego do wypalania ceramiki. Brzmi groźnie, ale w rzeczywistości mówimy o niewielkim urządzeniu, w którym materiał podlega
utwardzeniu.

Z takich ceramicznych kostek zostanie wycięty potrzebny nowy ząb

Doktor Bogurski objaśnia: - Pacjenci często myślą, że chodzi
tu o drukarki 3D, w rzeczywistości mowa o zestawie kamera plus
urządzenie frezujące. W naszym zawodowym żargonie mówimy
na to „systemy cadcamowskie”. Drukarki trójwymiarowe nie są
tak precyzyjne. Można zażartować, że cała kosmiczna technologia
opiera się na kosmicznie dokładnych frezarkach.
Zniszczone przez próchnicę zęby leczy się zwykle poprzez założenie wypełnienia z materiału kompozytowego (tzw. plomby).
Wypełnienia kompozytowe niestety wymagają po kilku latach wymiany. Dzieje się tak, bo materiał kompozytowy ulega cały czas
procesowi polimeryzacji, przez co jego szczelność brzeżna po
pewnym czasie jest gorsza niż na początku, a ząb narażony jest na
próchnicę wtórną. Poza tym wypełnienia kompozytowe są podatne na przebarwienia, a ich współczynnik ścieralności jest dużo niższy niż naturalnych zębów, co powoduje ciągłe ścieranie się tych
wypełnień o zęby przeciwstawne.
Alternatywą dla wypełnienia kompozytowego jest tzw. inlay lub
onlay pełnoceramiczny (w zależności od rozległości ubytku, jaki
rekonstruuje; onlay jest rozleglejszy niż inlay). Dzięki wypełnieniom tego typu można powstrzymać procesy ścierania siekaczy,
stabilizując zgryz na odpowiedniej wysokości, a wysoka estetyka
pozostaje na lata bez zmian. Mocuje się je do zęba za pomocą
odpowiednich cementów, niezmieniających przezierności i koloru
zęba. Są nie do odróżnienia od naturalnych zębów.
Kiedy pojawia się nowy, „kosmiczny”, sprzęt, pierwsze skojarzenie jakie przychodzi pacjentowi do głowy brzmi: to musi być
drogie. - Wcale nie musi – prostuje dr Marcin Bogurski. - Cena jest
porównywalna do techniki tradycyjnej, ale przy dużo wyższej dokładności i przy ogromnej oszczędności czasu. Cały proces możemy zamknąć w parę godzin, co nie jest bez znaczenia w naszym
zabieganym świecie. W przypadku zaplanowanych wizyt naprawdę wystarczą dwie godziny, by sprawę odbudowy zęba załatwić
od A do Z. Kiedyś zajmowało to dużo więcej czasu, bo trzeba było
pracę wysłać do laboratorium, gdzie odbywała się istotna część
obróbki. Potem następowało odesłanie, a nie daj Boże jakieś poprawki… Ta nowa technologia istotnie skraca czas potrzebny na
przygotowanie wypełnienia.
System Cerec został zaprojektowany głównie z myślą o stomatologach pracujących w Niemczech, gdzie usługi laboratoryjne
są bardzo drogie. Chodziło więc o ograniczenie kosztów. Teoretycznie rzadziej potrzebna była odtąd praca technika. - Ja z takim

Technik pobiera zeskanowy obraz szczęki wraz z precyzyjnymi modelami brakujących zębów

Komputer sterujący frezarką dostaje informację na temat pożądanego
kształtu i wielkości zęba do wykrojenia z ceramicznej kostki

Odpowiednio dobrana kostka wędruje do wnętrza sterowanej komputerowo frezarki
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Chłodzone wodą końcówki robocze frezarki potrzebują zaledwie kilku
minut na wycięcie zęba dokładnie zgodnego z zamówieniem

podejściem polemizuję – mówi dr Bogurski. – Nie każdy lekarz
dysponujący tym systemem może sobie ze wszystkim poradzić. To
po pierwsze. Po drugie, wiele czynności jest pracochłonnych, pochłaniających masę czasu. Co się więc bardziej się będzie opłacało
lekarzowi: samodzielnie frezować potrzebne elementy, czy zatrudnić – ale już u siebie – technika? Taką drogą my idziemy. Oprócz
zakupu systemu, otworzyliśmy również laboratorium. Nikt nie zastąpi kompetentnych techników. Oni nie tylko za pomocą frezarki
uzyskają potrzebny kształt, ale również „dopieszczą” przygotowywane sztuczne zęby. A to jest niezwykle istotne dla ostatecznego
efektu - doszlifowanie, opracowanie kolorystyczne, dopasowanie
do reszty zębów w szczęce. Nie chodzi przecież wyłącznie o to,
by zęby miała określoną wielkość, kształt, ustawienie. Dla samopoczucia pacjenta jest również ważne, żeby on się z tym „nowymi
zębami” dobrze czuł, a będzie tak, kiedy będą one jak najbardziej
przypominały zęby własne. Mamy więc swoich techników, dzięki
czemu możemy wykonywać te prace szybko, precyzyjnie i bardzo
estetycznie
Technika dentystyczna szybko się zmienia. Wcześniej technicy
pracowali z gipsem niszczącym dłonie i w tumanach kurzu gipsowego i pyłu z frezowanych metali. Dzisiaj te niedogodności są
ograniczone do minimum, bo technika cyfrowa pozwala zautomatyzować wiele czynności.

Mamy potrzebny ząb i resztki wyjściowego materiału

Pani Katarzyna Majewska pracuje w Gabinecie Bogurscy od
kilku lat – do niedawna jako asystentka dentystyczna, a obecnie
jako technik: – Dzięki postępowi technologicznemu zrealizowałam swoje marzenie. Wcześniej dla mnie jako astmatyczki zawód
technika był niedostępny właśnie ze względu na towarzyszący pracy pył. Teraz ukończyłam szkołę i mogę tę pracę wykonywać bez
szkody dla swego zdrowia i z ogromną satysfakcją.
Dr Marcin Bogurski kwituje: - Ta technologia będzie się upowszechniać. Tak jak kilkanaście lat temu super nowością były zastosowane w stomatologii mikroskopy, tak obecnie jest ich w użyciu bardzo dużo. Podobnie będzie z systemami cadcamowskimi.
Oczywiście, zakup takiego zestawu to poważna inwestycja. Dostępne są one raczej dla gabinetów nastawionych na implantologię i zaawansowaną protetykę.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa

To już końcowa faza pracy, czyli uzyskanie za pomocą farb
i lakieru odpowiedniego koloru „nowego” zęba

Brzmi groźnie: piec do wypalania ceramiki. W tym urządzeniu ceramiczny lub
cyrkonowy ząb nabiera twardości i odporności. Za chwilę lekarz będzie mógł go wstawić
w odpowiednie miejsce w szczęce pacjenta i uzyskać efekt idealnego wypełnienia.

Dr Marcin Bogurski należy do
elitarnej Polskiej Akademii
Estetyki Stomatologicznej
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Fot. Brenda Lis

Nowa
klinika piękna
Okazuje się, że metamorfozie można poddać nie tylko ciało, ale także gabinet kosmetyczny. Przykładem jest Dermoclub, który w kilka
miesięcy przeistoczył się w Klinikę Piękna, będącą centrum usług z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.

N

a początku bieżącego roku lokal przeniósł się
ok. 200 metrów od swojej poprzedniej siedziby. Nowe miejsce to przede wszystkim nowa
koncepcja łączenia różnych usług z branży
beauty w jednym punkcie. Od teraz, na powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych, pod wspólnym dachem Kliniki Piękna Dermoclub łączą się usługi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, usługi fryzjerskie Evelyn, a także
pierwsza w Polsce profesjonalna akademia kreatywnego tworzenia makijażu permanentnego Kijowska & Pers PMU Academy.
Zmiana bardziej niż kosmetyczna
Klinika Piękna to prestiżowe i ekskluzywne centrum piękności,
wyróżniające się na tle innych lokalnych gabinetów wyrafinowaną
aranżacją wnętrz i szczególną atmosferą. – Już samo przebywanie
w tak dobrze zaprojektowanej przestrzeni sprzyja relaksacji i powoduje wewnętrzną przemianę – mówią Alicja Kijowska i Paulina
Pers, właścicielki kliniki. Odmieniony Dermoclub to aż 6 przestronnych gabinetów zabiegowych, sala stylizacji paznokci i profesjonalnego makijażu oraz salon fryzjerski. Czekając na zabieg,
każdy gość może czuć się komfortowo i swobodnie, siedząc na
wygodnej sofie z filiżanką ulubionej kawy czy herbaty. Zmiana
otoczenia to jednak tylko jedna z widocznych przemian. Stale rozwijająca się kadra, otwarcie na innowacyjne technologie i nowo-
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czesne rozwiązania oraz profesjonalny i bezpieczny sprzęt sprawiły, że znacznemu powiększeniu uległa również oferta zabiegów.
Jeszcze więcej zabiegów
Klinika Piękna wzbogaciła się o kolejny hit na rynku medycyny estetycznej – urządzenie Intraject włoskiej firmy Biotec. Jest to
aparatura łącząca najwyższej jakości technologie i preparaty, które umożliwiają terapię skrojoną na miarę potrzeb skóry każdego
klienta, począwszy od zabiegów trichologicznych, rewitalizacyjnych, naprawczych, poprzez usuwanie zmarszczek, niechirurgiczny lifting, a skończywszy na blefaroplastyce powiek przy użyciu
plazmy azotowej. Obecna oferta Dermoclubu – Kliniki Piękna to
nie tylko klasyczne upiększanie, ale również kompleksowe zabiegi
z dziedziny „anty aging”, zabiegi aparaturowe przy użyciu sprzętu
medycznego najwyższej klasy oraz makijaż permanentny na światowym poziomie. Klinika wyposażona jest według najwyższych
standardów.
Klinika Piękna Dermoclub
Gryﬁce, ul. Mickiewicza 6
tel. 666 186 737, www.dermoclub.pl
/Dermoclub
/Kijowska & Pers PMU Academy

OD WIZJI DO PERFEKCJI

MILLENNIUM DENTAL

Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

ul. Jantarowa 25a, Koszalin tel. 94 347 70 63 www.millennium-dental.pl
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Młodość kryje
się w oczach
Młody wygląd to nie tylko brak zmarszczek. Ważne są także jędrność i kondycja skóry, wyraźny owal twarzy i promienne spojrzenie,
a opadające, wiotkie powieki postarzają i nadają twarzy smutny i zmęczony wygląd. Z dr. Krajewskim – chirurgiem plastykiem z Kliniki
Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej z Kołobrzegu, rozmawiamy o tym, jak odjąć sobie lat dzięki chirurgicznej korekcji powiek.

C

oraz więcej kobiet i mężczyzn korzysta z usług
gabinetów medycyny estetycznej. Popularne są
wypełniacze, toksyna botulinowa, lasery napinające skórę. Czy takie zabiegi wystarczą, by przeciwdziałać oznakom starzenia się?
- Dr Andrzej Krajewski: Z pewnością odpowiednia pielęgnacja
domowa i zabiegi kosmetyczne, a także medycyna estetyczna pomagają dłużej zachować młody wygląd. W pewnym momencie
jednak, aby uzyskać zadowalający efekt, trzeba sięgnąć po bardziej radykalne metody – tu z pomocą przychodzi chirurgia plastyczna.

- Czy zabieg pozostawia ślady?
- Cięcie skóry ma miejsce w mimicznej zmarszczce, dzięki czemu
widoczność śladów po operacji jest zredukowana do minimum.
Okres rekonwalescencji trwa od 1 do 2 tygodni. W tym czasie
powieki mogą być opuchnięte, a oczy wrażliwe, np. na wiatr – pomagają zimne okłady i okulary przeciwsłoneczne. Plastyka powiek
to stosunkowo prosty zabieg, po którym pacjent może szybko powrócić do normalnej aktywności i co ważne nie ma konieczności
hospitalizacji. Z tego powodu, a także ze względu na wyraźne rezultaty, to jeden z popularniejszych sposobów na odjęcie sobie lat.

- Kiedy najlepiej zdecydować się na te radykalniejsze metody?
- Jest to z pewnością kwestia indywidualna. To, co decyduje
o młodym wyglądzie, to nie tylko skóra bez zmarszczek, ale także
owal twarzy i „otwarte” spojrzenie. Skóra powiek jest bardzo cienka i stosunkowo szybko widać tam ubytki włókien kolagenowych,
przez co skóra wiotczeje, a powieka opada. Często zresztą tzw.
opadające powieki są problemem także młodych osób. Rozwiązaniem jest chirurgiczna korekcja.

Przed

- Na czym polega zabieg korekcji powiek?
- Blepharoplastyka czyli zabieg korekcji powiek, który polega
na usunięciu nadmiaru skóry z powieki górnej, dolnej lub obu
naraz. W większości wypadków wszystko jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Efektem jest przywrócony młody, wypoczęty wygląd powiek, oko staje się bardziej otwarte, a cała twarz
nabiera młodzieńczego, promiennego wyglądu.

Po

Dr n. med. Andrzej Krajewski, specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, właściciel
Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu, ordynator Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Konsultant Wojewódzki
w zakresie chirurgii plastycznej i prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 38 165, www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl
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Superfood
– czy naprawdę
istnieje?
Superżywność to ta, która zawiera w sobie składniki wyjątkowo cenne i dobroczynne dla naszego zdrowia. Nie została dotąd ustalona
żadna oficjalna superlista i choć termin „superfood” z założenia ma wymiar marketingowy, a już sam przedrostek „super” może
wzbudzać pewną nieufność, trzeba przyznać, że superfood wcale nie musi być przereklamowana.

T

o żywność zwykle nieprzetworzona, naturalna,
zawierająca witaminy, minerały, błonnik i inne
składniki odżywcze w szczególnie dużych ilościach bądź ich wyjątkowy zestaw. Na taki tytuł
bez wątpienia zasługują: amarantus – szarłat wyniosły (Amaranthus cruentus), quinoa – komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.) i chia – szałwia hiszpańska (Salvia
hispanica) – rośliny z natury bezglutenowe o dużych walorach
żywieniowych, godne polecenia zarówno osobom z celiakią

oraz coraz częściej pojawiającymi się alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, jak i tym wszystkim, którzy chcą się zdrowo
odżywiać. Z powodzeniem znajdziemy je na sklepowych półkach. Przyjrzyjmy się im.
Amarantus
Jest to roślina, której historia sięga ponad 5000 lat. Uprawiali
ją Aztekowie, Inkowie i Majowie, wykorzystując jako podstawo-

Zdrowie i uroda
we źródło pożywienia. Uważali tę roślinę za „świętą”, dodającą
siły i rytualnie składali w ofierze bogom wojny i deszczu.
Obecnie amarantus uprawia się na całym świecie, również
w Polsce – gatunek o największej wartości odżywczej: szarłat
wyniosły – Amaranthus cruentus. Szarłat, wydający małe nasiona o jasnej barwie i kształcie drobnych kuleczek z powodu wyjątkowych właściwości żywieniowych i zdrowotnych nazywa się
zbożem XXI wieku.
Białko zawarte w nasionach ma wysoką wartość odżywczą ze
względu na unikalny skład aminokwasowy: w nasionach szarłatu znajdują się wszystkie istotne dla zdrowia aminokwasy, w tym
lizyna, tryptofan, metionina. Wartość odżywcza białka amarantusa jest porównywalna z białkiem mleka, a nawet je nieco przewyższa. Z tego względu to pseudozboże jest doskonałym źródłem białka dla osób chorych na celiakię oraz wykluczających
gluten ze swego codziennego menu.
Amarantus jest bogaty w wapń, żelazo i magnez, witaminy
C i E, ma niski indeks glikemiczny, rekomendowany jest jako źródło „dobrych węglowodanów” i produkt pomocny w walce z anemią. Nasiona szarłatu zawierają około 8-9% tłuszczu, w większości są to zdrowsze nienasycone kwasy tłuszczowe. Jest cennym
źródłem przeciwutleniaczy i związków przeciwnowotworowych.
Dzięki zawartości rozpuszczalnych frakcji błonnika pokarmowego, pochodnych witaminy E szarłat obniża stężenie cholesterolu
i trójglicerydów. Spożywanie nasion i oleju z amarantusa wspiera
leczenie nadciśnienia, cukrzycy, choroby wieńcowej.
W oleju tłoczonym z szarłatu znajduje się szczególnie dużo, bo
około 6% skwalenu o działaniu antyoksydacyjnym i zwiększającym
odporność organizmu. Wszystkie te walory sprawiają, że warto amarantus włączyć do codziennego menu. Dostępny jest w sklepach
najczęściej w formie ziarna wymagającego obróbki termicznej, gotowych do spożycia ekspandowanych ziaren (tzw. poppingu), mąki,
płatków oraz jako dodatek do musli i słodkich, zbożowych batonów
i przekąsek. Popping z amarantusa doskonale nadaje się jako dodatek do sałatek oraz zdrowszy zamiennik bułki tartej w klopsach,
kotletach mielonych, pulpetach. Ma delikatny orzechowy smak
i współgra smakowo z wieloma innymi produktami.
Quinoa
Komosa ryżowa, zwana także ryżem lub prosem peruwiańskim, podobnie jak spokrewniony z nią amarantus czy gryka,
należy do tzw. pseudozbóż. Obok kukurydzy, służyła Inkom do
wyrobu tradycyjnego napoju alkoholowego „chicha” (kto oglądał „Pieprz i wanilię” z Tonym Halikiem, ten wie, jak wyjątkowy
jest proces jego produkcji).
Roślina ta ze względu na jej dużą odporność i małe wymagania klimatyczne jest obecnie także uprawiana w Europie.
Nasiona komosy ryżowej są płaskie, owalne i w zależności od
odmiany mogą być żółte, czerwone, czarne, różniąc się nie tylko
kolorem, ale także smakiem i twardością. Nie zawierają białek
glutenu, mogą więc być stosowane u pacjentów z celiakią.
Białka roślinne z reguły mają niższą wartość odżywczą niż
białko zwierzęce, jednak białka quinoa – wyróżniają się w całej
krasie: żadna inna roślina nie prezentuje tak korzystnego składu
aminokwasów. Zawartość białka w komosie ryżowej w zależności od odmiany oscyluje od 12 do 22% i jest to białko bardzo
dobrze przyswajalne.
Komosa jest także wyjątkowa pod względem zawartości naturalnych przeciwutleniaczy. Nienasycone kwasy tłuszczowe

zawarte w ziarnach są chronione przed zniszczeniem przez wysoką zawartość witamin A i E. Oprócz zdrowych tłuszczów można w nich znaleźć witaminy z grupy B oraz składniki mineralne:
fosfor i wapń. Zawartość błonnika pokarmowego jest porównywalna z zawartością w innych zbożach, jednak w większości to
błonnik rozpuszczalny o właściwościach prebiotycznych, czyli
odżywczych dla „dobrych” bakterii jelitowych, co sprzyja zachowaniu szczelności jelit i wspiera ich funkcję.
Quinoa jest polecana osobom z zaburzeniami flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, a ze względu na zawartość fruktanów także osobom z zespołem jelita drażliwego i zespołem
przerostu bakteryjnego jelita cienkiego.
Komosa ryżowa zawiera gorzkie saponiny i konieczne jest
płukanie nasion przed wykorzystaniem. „Zboże Inków” ma
wszechstronne przeznaczenie kulinarne, w sklepach znajdziemy
ją w postaci różnokolorowego ziarna, płatków, mieszanek zbóż,
mąki, a nawet makaronu. NASA przeprowadziła badania dotyczące możliwości wykorzystania komosy ryżowej jako pożywienia w kontrolowanych ekologicznych systemach podtrzymania
życia podczas lotów załogowych i została uznana za idealnego
kandydata – jak więc nie uznać jej za superfood?
Chia
Inaczej - szałwia hiszpańska. Pochodzi z Meksyku i Gwatemali
z czasów prekolumbijskich, a dzisiaj uprawiana jest także w krajach Ameryki Południowej i Australii.
Nasiona chia są powszechnie dostępne, choć ciągle stosowane głównie przez osoby o większej świadomości żywieniowej. Słowo „chia” pochodzi od słowa „oleisty” i ono wyznacza
główne cechy odżywcze tej rośliny. Najistotniejszym walorem
zdrowotnym nasion szałwii hiszpańskiej jest duża zawartość
tłuszczów omega-3. Wprawdzie aktywność kwasu omega-3
w nich zawartego jest mniejsza niż kwasów omega-3 pochodzących z ryb dalekomorskich, jednak chia są ważnym i bardzo
cennym źródłem tych dobrych tłuszczów w naszym jadłospisie.
Omega-3 chronią serce, wątrobę, przeciwdziałają rozwojowi
chorób autoimmunologicznych, nowotworowych i chorób na
tle zapalnym.
Ziarna szałwii hiszpańskiej oprócz tłuszczów zawierają także
ok. 15-25% białka oraz 26-41% węglowodanów. Nie zawierają
glutenu, o ile nie zostały zanieczyszczone w procesie przetwarzania. Bogate w antyoksydanty stanowią oręż w walce z wolnymi rodnikami i przeciwdziałają starzeniu.
Chia po spożyciu tworzą żel, który zwiększa uczucie sytości,
co sprzyja redukcji masy ciała. Zawierają także dużo błonnika
pokarmowego (11g/100g), wapń, miedź, fosfor, potas, mangan, jednak jak się okazuje – skład jest dość niestabilny i różny
w zależności od miejsca i warunków uprawy. Chia mają ogromną zaletę: daje się je łatwo wkomponować w skład potraw, można je dodać do owsianki, chleba, sałatek, kotletów, smoothie,
a także przygotowywać modne w tym sezonie – puddingi z chia.
Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde

Agnieszka Kobalczyk-Rohde jest dyplomowanym dietetykiem. W kolejnych wydaniach naszego magazynu będzie się
rozprawiać z rozmaitymi mitami na temat odchudzania i żywienia oraz pokazywać, co to znaczy w praktyce zdrowo żyć.
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Historia nieznana:
dzieje lotniska
w Koszalinie

Gdy w grudniu 1903 roku za sprawą braci Wright – konstruktorów pierwszego w dziejach udanego samolotu – w końcu spełniło
się marzenie człowieka o lataniu, świat symbolicznie wkroczył w nową erę. Na przestrzeni niecałej dekady rosnące zainteresowanie
aeronautyką doprowadziło do powstania pierwszych lotnisk, szkół i zakładów lotniczych. Prym w tym zakresie wiodły oczywiście
konkurujące ze sobą potęgi – Francja i Niemcy. W wyścig o panowanie w powietrzu włączony został również Koszalin, który jeszcze
przed wybuchem pierwszej wojny światowej mógł pochwalić się własnym lotniskiem. W co dziś trudno uwierzyć, w kolejnych latach
miasto stało się nawet jednym z głównych ośrodków lotniczych wilhelmińskiej Rzeszy. Przedstawiamy niemal zapomnianą przeszłość
nieistniejącego już koszalińskiego lotniska, które – za sprawą prężnie działającej szkoły pilotów oraz fabryki samolotów – wpisało się na
stałe do historii europejskiej awiacji.

Społeczeństwo
ły pierwsze ekipy fachowców, przystępując do wznoszenia hangarów, warsztatów i budynków mieszkalnych, a także do wyrównywania terenu pod przyszłe pole wzlotów.
Trawiaste pole wzlotów
Zgodnie z ambitnymi planami zarządu LVG, oficjalne otwarcie
lotniska miało nastąpić już 1 sierpnia 1914 roku. Z uwagi na nieprzewidziane komplikacje, budowlańcom nie udało się dotrzymać wyznaczonego terminu, a ostatnie prace wykończeniowe
trwały jeszcze w październiku. Nie przeszkodziło to jednak w wykorzystywaniu powstającego obiektu zarówno przez pierwszych
instruktorów szkoły, jak również lotników wojskowych, szukających
dogodnego miejsca do międzylądowania. Przykładowo w dniu 29
lipca 1914 roku na koszalińskie lotnisko przybył z podpoznańskiej
Ławicy dwupłatowiec Albatros B.II, pilotowany przez 24-letniego
podporucznika Kurta Studenta. Nikt nie mógł wówczas nawet
przypuszczać, że odwiedzający Koszalin młody oficer zostanie
w przyszłości asem myśliwskim, a jako doświadczony generał
stanie na czele utworzonych przez siebie niemieckich wojsk powietrznodesantowych.
Wraz z przybyciem pierwszych samolotów, lotnisko stało się
przedmiotem ożywionego zainteresowania mieszkańców regionu.
Obserwująca starty i lądowania publiczność nie wahała się przy
tym wchodzić na trawiastą płytę lotniska, a następnie zbliżać się do
maszyn, poważnie ryzykując wypadkiem. Koszaliński dziennik „Kösliner Zeitung” w wydaniu z dnia 30 lipca 1914 roku donosił:

H

istoria koszalińskiego lotnictwa miała swój
początek prawdopodobnie dziewięć lat po
sukcesie braci Wright, a pierwszą okazją do
pojawienia się nad miastem samolotu była
trwająca od 25 maja do 12 sierpnia 1912 roku
wystawa osiągnięć pomorskiej gospodarki, przemysłu i rolnictwa.
W jej trakcie przedstawiono niezwykle udany jednopłatowiec
projektu Hansa Gradego – urodzonego w Koszalinie w 1879 roku
wynalazcy i pioniera lotnictwa. Maszyna ta, podobnie jak inne
konstrukcje epoki, była swoistym konglomeratem płótna, drewna, drucianych odciągów oraz aluminium – cudownego, lekkiego
metalu, dla którego jeszcze w połowie XIX wieku nie znajdowano
sensownego zastosowania. Osiągała ona prędkość rzędu 60 km/h
i przy sprzyjającej aurze mogła pokonać trasę o długości kilkudziesięciu kilometrów. Podczas wystawy maszyna startowała z doraźnie przygotowanego terenu przy Danziger Straße (obecnie:
ul. Piłsudskiego), a za jej sterami zasiadał sam Hans Grade.

„Odkąd w powietrzu prawie każdego dnia pojawiają się różne
typy maszyn, lotnisko zyskuje wśród mieszkańców Koszalina coraz
to większe zainteresowanie. O ile jest to powód do zadowolenia,
to – patrząc z drugiej strony – stanowi to niestety także przyczynę
zmartwień. Publiczność zazwyczaj tłoczy się gęsto przy samolotach,
czego ze względów bezpieczeństwa nie wolno tolerować. Przykładowo pech może chcieć, że podczas włączania silnika urwie się
łopata śmigła, zostanie wyrzucona na dużą odległość i tym samym
wyrządzi wielką krzywdę stojącym wokół osobom. Usilnie uprasza się zatem, by w trakcie startów oraz lądowań samolotów publiczność zachowywała rozsądny dystans. Miejmy nadzieję, że ta
wskazówka wystarczy, a kierownictwo lotów nie będzie zmuszone
do wprowadzenia ostrzejszych zasad bezpieczeństwa. Wczorajsze
loty były niezwykle interesujące. Po starcie cała piątka pilotów-instruktorów poleciała wielkim łukiem w stronę plaży. Przelecieli oni
następnie nad jeziorem Jamno, wykonali duży zakręt – około kilometra nad otwartym morzem, by po 25 – 30 minutach powrócić na
miejsce startu. Przed lądowaniem pilot Kulisch ponownie wykonywał loty ślizgowe, które spotkały się z ogólnym podziwem. Lotnicy
poruszali się na wysokości do 1400 metrów”.
Kursanci Pniewski i Jakubowski

Tymczasem spółce Luft-Verkehrs-Gesellschaft mbH udało się
przezwyciężyć początkowe trudności i doprowadzić do oficjalnego otwarcia szkoły lotniczej. Pomimo że formalnie była ona podmiotem cywilnym, a zatrudnieni instruktorzy przeważnie nie byli
nawet żołnierzami, to do jej głównych zadań zaliczano prowadzenie podstawowego szkolenia lotniczego przyszłych pilotów wojskowych. Do zakończenia I wojny światowej mury ośrodka opuściWczesną wiosną 1914 roku liczący ponad 24 tysiące mieszkań- ły setki absolwentów.
ców Koszalin znalazł się w polu zainteresowania jednego z ówczeCo warte szczególnego odnotowania, wśród nich byli również
snych potentatów branży lotniczej – berlińskiej spółki Luft-Verkehrs-Gesellschaft mbH (LVG), poszukującej dogodnego miejsca na wcieleni do armii niemieckiej Polacy. Należał do nich między inutworzenie lotniska i szkoły pilotów wojskowych. Ostateczna decy- nymi Wiktor Pniewski, który w Koszalinie przebywał od 2 paździerzja o zlokalizowaniu inwestycji właśnie w tym pomorskim mieście nika 1916 roku do 1 kwietnia 1917 roku. Po zakończeniu I wojny
została podjęta w kwietniu 1914 roku. Krótko później na położony światowej wstąpił on w szeregi powstańców wielkopolskich,
przy Buchwald Straße (obecnie: ul. Morska) plac budowy wkroczy- a następnie brał udział w organizowaniu polskiego lotnictwa woj-
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skowego. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej z powodzeniem
dowodził I Eskadrą Wielkopolską. Za wybitne zasługi bojowe uhonorowany został orderem Virtuti Militari. Innym Polakiem, który
ukończył koszalińską szkołę pilotów był Józef Jakubowski – również późniejszy powstaniec wielkopolski i zasłużony lotnik wojskowy oraz cywilny.
Cztery miesiące ćwiczeń
Bez względu na narodowość, w trakcie trwających co najmniej
cztery miesiące szkoleń kandydaci na pilotów – głównie podoficerowie i oficerowie, ochotnicy z innych rodzajów wojsk (np. z kawalerii) – mieli do pokonania identyczną drogę. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy teoretycznej, każdy pilot-uczeń odbywał serię
kilkudziesięciu lotów nadzorowanych przez siedzącego w drugiej
kabinie instruktora. Kandydat przystępował następnie do egzaminu polegającego na samodzielnym wykonaniu kilku ósemek na
przestrzeni około pięciu kilometrów.
Otrzymanie oceny pozytywnej uprawniało do wzięcia udziału w zadaniach przygotowujących do kolejnego sprawdzianu
umiejętności. Trening rozpoczynano dziesięcioma lądowaniami,
które wykonywano w locie ślizgowym – tj. z silnikiem pracującym
na minimalnych obrotach – z wysokości 800 metrów. Następnie
wykonywano pięć szybkich lądowań na dany z ziemi sygnał oraz
pięć lądowań na celność: w ich trakcie samolot musiał przyziemić
w odległości do 50 metrów od wyznaczonego miejsca.
Około cztery miesiące po rozpoczęciu szkolenia praktycznego,
pilot-uczeń był gotowy do przystąpienia do drugiego egzaminu.
Polegał on na osiągnięciu obciążonym samolotem pułapu 2000
metrów, utrzymywaniu go przez 30 minut, a następnie wykonaniu gładkiego lądowania z lotu ślizgowego, z wysokości minimum 1000 metrów. Krótko po zdaniu drugiego egzaminu, lotnicy
opuszczali Koszalin i trafiali do wojskowych jednostek szkolnych
(głównie do Piły oraz Grudziądza), gdzie kontynuowali naukę,
zgłębiając skomplikowane tajniki walki w powietrzu.
Praca dla 500 ludzi
Prawdopodobnie na przełomie 1914 i 1915 roku zarząd spółki
LVG podjął decyzję o dalszej rozbudowie infrastruktury lotniska
oraz rozszerzeniu profilu działalności koszalińskiej filii o przeprowadzanie remontów samolotów wojskowych typu LVG B.I i LVG
B.II. Osiągnięte rezultaty okazały na tyle zachęcające, że w dniu
1 września 1915 roku powołano do życia siostrzaną spółkę Luft
-Verkehrs-Gesellschaft mbH Köslin, która miała przejąć dotych-

czasowe zadania oddziału, a ponadto podjąć produkcję seryjną
maszyn dla niemieckiej armii.
W styczniu 1916 roku zatrudniające około 250 pracowników
przedsiębiorstwo podpisało umowę, na podstawie której zobowiązało się do wytworzenia 60 samolotów bombowo-rozpoznawczych typu LVG C.II. W kwietniu i październiku 1916 roku
otrzymało natomiast zlecenia na licencyjną produkcję 10 wodnosamolotów rozpoznawczych Sablatnig SF2 oraz 30 egzemplarzy
ulepszonego typu Sablatnig SF5. Równocześnie kontynuowano
naprawy maszyn bazowania lądowego.
W 1917 roku powierzchnia użytkowa hal fabryki wzrosła do 8
651 m2 (dla porównania na początku 1916 roku miały one „zaledwie” 2 712 m2), a liczba zatrudnionych pracowników zwiększyła
się ponad dwukrotnie. Rozbudowa koszalińskich zakładów zaowocowała zawarciem umów na licencyjną produkcję łącznie 300
samolotów szkolnych typu Albatros C.III, którą kontynuowano co
najmniej do czerwca 1918 roku.
Wersal kładzie kres
Na mocy przepisów traktatu wersalskiego – układu pokojowego, kończącego pierwszy w dziejach światowy konflikt – nałożono
na Niemcy zakaz posiadania lotnictwa wojskowego i militarnej infrastruktury lotniczej. Nakazano im równocześnie przekazanie zwycięzcom bojowych statków powietrznych oraz ich wyposażenia.
Wprowadzone sankcje dotknęły także koszalińskie lotnisko. Na
przełomie 1918 i 1919 roku zarówno szkoła pilotów, jak i fabryka
samolotów zakończyły swoją działalność. Wkrótce zlikwidowano
również, pozbawioną możliwości dalszego działania, spółkę Luft
-Verkehrs-Gesellschaft mbH Köslin.
Od 15 maja 1921 roku na koszalińskim lotnisku lądowały samoloty towarzystwa lotniczego Lloyd Ostflug GmbH, przewożące przesyłki pocztowe i nielicznych pasażerów na trasie Berlin
– Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk – Królewiec. Połączenie
to zostało jednak zlikwidowane już 31 października, tj. wraz z nadejściem sezonu zimowego.
Lotnisko funkcjonowało prawdopodobnie jeszcze przez krótki
okres, po czym zostało ostatecznie zamknięte. Co prawda latach
30. i 40. XX wieku podejmowano próby jego reaktywacji – głównie
na potrzeby organizacji paramilitarnych oraz jednostek Luftwaffe,
prowadzących szkolenie szybowcowe młodzieży – lecz nie doprowadziły one do przywrócenia obiektowi dawnej świetności.
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Mieleńskie organy
– wielka wspólna
satysfakcja
Ktoś kto znajdzie się w mieleńskim kościele parafialnym podczas mszy świętej, usłyszy pięknie brzmiące organy. Na pewno nie
przyjdzie mu wtedy do głowy, że to stosunkowo świeży nabytek parafii, którego sprowadzenie możliwe było dzięki zaangażowaniu
wielu ludzi, a wśród nich miejscowego lekarza, który często w niedzielę zamienia się w organistę.

P

rofesor Bogdan Narloch, organista, nauczyciel
gry na tym instrumencie w szczecińskiej Akademii Sztuki, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
i koszalińskim Zespole Szkół Muzycznych wspomina: - Zaczęło się od tego, że ksiądz prałat Tadeusz Piasecki, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Mielnie zasygnalizował mi i mojemu przyjacielowi Leszkowi
Kosińskiemu, z zamiłowania organiście, że dobrze byłoby pomyśleć o zainstalowaniu w kościele prawdziwych organów. Przedwo-

jenne nie wiadomo nawet kiedy zostały zdemontowane. Później
zostały zakupione organy elektronowe, ale zwyczajnie się zużyły.
– To była namiastka organów – komentuje doktor Leszek Kosiński, lekarz, mieszkaniec Mielna a przez wiele lat chirurg dziecięcy
w koszalińskim szpitalu. – To nie to brzmienie, nie ta barwa i nie ta
głębia. Powiedziałbym, że to szczęście, że w końcu się popsuły,
bo pobudziło to nas do myślenia, czym je zastąpić. Na rynku, jeśli
dobrze poszukać, co rusz pojawiają się ciekawe oferty, ale barie-
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rą dla nabywców są koszty. Podobnie było u nas. Omawialiśmy
z księdzem prałatem rozmaite możliwe do nabycia instrumenty,
ale ceny wszystkich były grubo ponad fundusze parafii.
Przypadek sprawił, że dwa lata temu profesor Bogdan
Narloch spotkał się w Koszalinie z Jerzym Kuklą, by omówić sprawy związane z konieczną renowacją organów w koszalińskiej katedrze. Kim jest Jerzy Kukla? Kiedy szukamy
informacji na jego temat, z bezkresu Internetu wyskakują informacje: organista, organmistrz, organolog, rekonstruktor zabytkowych organów, ekspert - znawca tych instrumentów i epitety: wybitny, wyjątkowy, ceniony nie tylko w Polsce. Dodatkowo:
wszechstronnie wykształcony muzyk (po Akademii Muzycznej
w Krakowie – organy i Akademii Muzycznej w Katowicach – dyrygentura). Krótko mówiąc – całe życie związane z organami.
Panowie przygotowywali plan prac w katedrze, element po elemencie analizując stan katedralnego instrumentu. Ale w trakcie
ich spotkania rozmowa zeszła na temat Mielna i potrzeby zakupu
na rzecz miejscowego kościoła nowego instrumentu. Nieoceniona okazała się wiedza Jerzego Kukli. Podpowiedział on, że w niemieckim Aschaffenburgu (Bawaria), akurat jest do kupienia w rewelacyjnej cenie ciekawy instrument. Z opisu wynikało, że idealny
na potrzeby kościoła w Mielnie – nieduży, ale 18-głosowy.
Profesor Narloch relacjonuje: - Szybko naradziliśmy się z księdzem Piaseckim, a ten kiedy usłyszał, że chodzi o zaledwie 7500
euro, dał nam zielone światło.
Kwota ta wydaje się niewygórowana, bo stanowi równowartość
kilkuletniego, średniej klasy samochodu. Ale sam zakup to tylko

Główne części organów:
1. Szafa organowa. Inaczej - obudowa instrumentu, często
bardzo ozdobna, służąca za pudło rezonansowe.
2. Prospekt. Widoczna część szafy wraz z wmontowanymi
w nią piszczałkami.
3. Tratura - układ łączący klawiaturę organów z wentylami
otwierającymi dopływ powietrza do piszczałek. Może być
mechaniczna, pneumatyczna i elektryczna. W XX wieku
szczególnie popularna była traktura elektro-pneumatyczna.
I taką dysponują organy mieleńskie.
4. Stół gry. Służy do sterowania pracą organów; znajdują się
w nim klawiatury (czyli manuały), klawiatura nożna (pedał)
i włączniki registrowe. Stół gry może posiadać jeden manuał lub kilka, w zależności od wielkości instrumentu. Zwykle
jeden manuał obsługuje jedną sekcję organów. Manuały
można ze sobą łączyć.
5. Miech i system powietrzny. Jego najważniejszymi elementami są wiatrownice: tonowe, rejestrowe i skrzyniowe.
Wiatrownica składa się z części podzielonej na przegrody
oraz niepodzielnej komory powietrznej. Tu umieszczone są
wentyle uruchamiane przez trakturę. Najpopularniejszy rodzaj wiatrownicy tonowej jest wiatrownica zasuwowa. W tym
przypadku dostęp powietrza do przegród możliwy jest po
otwarciu wentyla. Przegród i wentyli jest tyle, ile klawiszy. Dopływ powietrza do piszczałek jest możliwy po ich otwarciu
przez przesuwanie zasuw z otworami. Otwory w zasuwach
pokrywają się z otworami w pokrywie wiatrownicy i powietrze może wtedy swobodnie przepływać do piszczałki.
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część wydatków, które musiała ponieść społeczność mieleńskiej
parafii. Wśród innych wydatków do opłacenia była również czteromiesięczna praca trzech specjalistów zaangażowanych w przeniesienie, złożenie i ponowne uruchomienie organów. Zebraniu
potrzebnych funduszy służyły składki oraz rozmaite akcje i wydarzenia organizowane przez księdza proboszcza i radę parafialną.

Prof. Narloch kwituje: - Leszek Kosiński zachowuje skromność,
ale trzeba mu oddać, że to on był sprężyną wszystkich zdarzeń.
Trwający wiele miesięcy proces sprowadzenia i montażu organów scementował mieleńską społeczność wokół wspólnego celu.
Myślę, że to dodatkowa korzyść z całej operacji i wielka wspólna
satysfakcja.

Relokacją, jak to się fachowo określa, instrumentu zajął się Jerzy
Kukla ze swoimi współpracownikami. Pojawił się jednak kłopot: instrument z Aschanffenburga można było przenieść, ale bez obudowującej go drewnianej szafy. – Obudowa była znaczne starsza
od samego urządzenia, więc nie było zgody na jego wywiezienie
poza terytorium Niemiec. Zlecenie na wykonanie nowej przyjęła
mieleńska firma państwa Zająców i doskonale sobie z tym zadaniem poradziła – mówi Bogdan Narloch.

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa

Organy to szczególny rodzaj konstrukcji. Nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. Zawsze są budowane od podstaw w określonym miejscu (kościele, sali koncertowej, auli). To wyznacza ich
wielkość. Są najbardziej skomplikowanym i najbardziej rozbudowanym instrumentem muzycznym ze wszystkich. Składają się
z pięciu zasadniczych części: szafy organowej, umieszczonych
w niej elementów grających (piszczałek), traktury, stołu gry i systemu doprowadzającego powietrze (piszemy o nich szerzej w ramce).
Organy przenoszone z Aschaffenburga miały rozmiar prawie
idealny. „Prawie” – jak wiadomo – może mieć ogromne znaczenie.
I tak było w tym przypadku. Poza wspomnianą nową obudową,
trzeba było od nowa wykonać szereg mniejszych i większych elementów. Doktor Leszek Kosiński podkreśla: - Do zbudowania organów potrzeba wiedzy z wielu dziedzin i niezwykłej cierpliwości.
Za to powstają instrumenty wyjątkowe, każdy z własną duszą.

Mieleńskie organy to nie jedyny instrument, w którego odtworzenie zaangażowali się dr Leszek Kosiński i prof. Bogdan
Narloch. Wcześniej uratowali od całkowitego zniszczenia
organy w kościele w Wielinie pod Polanowem. Podnieśli je
z gruzów do stanu umożliwiającego koncertowanie. Wsparli
ich w tym dziele koszalińscy przedsiębiorcy - melomani.

SKUTECZNY WYNAJEM Z ZAUFANYM PARTNEREM:
TUI Ferienhaus to niemiecki specjalista od wynajmu domów letniskowych
należący do międzynarodowej TUI Group
 niemiecki rynek
 maksymalne obłożenie
 największa sieć sprzedaży
 kompleksowa obsługa rezerwacji
 płatność przed przyjazdem gości

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM
REGIONALNYM PRZEDSTAWICIELEM:
Arek Lencewicz
Mobil: 504 810 150
E-Mail: arek.lencewicz@gmail.com

www.domki-tuitam.pl
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Każdy może pomóc
chorym dzieciom
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych działa już 11 lat. Zajmuje się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich
domach. Wspiera także rodziców. Teraz każdy z nas może im pomóc przekazując swój 1 procent podatku. Na co zostaną wydane te
pieniądze?

W

hospicjum dzieci i ich rodzice mogą liczyć na
bezpłatną i dostępna przez całą dobę, 7 dni
w tygodniu opiekę specjalistów. Opieka ta to
aktywna działalność mająca na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb chorych dzieci.
Nie chodzi jedynie o kwestie zdrowotne, ale także emocjonalne,
społeczne i duchowe. Przekazując 1 procent podatku, wspieramy
starania hospicjum, aby czas spędzony przez dzieci w domach był
choć częściowo wolny od trosk i cierpienia.
Opieka powyżej prawnych standardów
Koszalińska filia Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych funkcjonuje od 8 lat Pieniądze z 1procenta są niezbędne do działalności, ponieważ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie pokrywa nawet połowy potrzeb hospicjum.
A jak podkreśla lek. Dariusz Zwoliński, kierownik koszalińskiej filii
hospicjum, znajdujące się pod jego opieką dzieci zasługują na
najlepszą opiekę.

Dlatego hospicjum wypracowało swoje standardy opieki nad
nieuleczalnymi dziećmi, znacznie wyższe niż te wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 października 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
W zakresie sprzętu wymaga ono np. zapewnienie jednego
ssaka elektrycznego i jednego koncentratora tlenu na 10 świadczeniobiorców.
– Kontrakt mamy na 12 podopiecznych. Dlatego, zgodnie z zaleceniami NFZ-u, powinniśmy mieć dwa ssaki elektryczne i dwa
koncentratory tlenu. A nasi pacjenci, w większości z problemami
neurologicznymi, nie mogą bez takich urządzeń żyć. Dlatego każdy z nich ma ssak i większość, zgodnie z potrzebami, ma koncentratory – mówi Dariusz Zwoliński.
Wspomniane rozporządzenie wymaga też, aby hospicjum zapewniało dwie wizyty pielęgniarskie w tygodniu, dwie wizyty le-
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karskie w miesiącu, rehabilitanta, psychologa, kapelana według
potrzeb i 24-godzinny dyżur lekarza i pielęgniarki pod telefonem.
Do 10 pacjentów powinna być, zgodnie z przepisami, przypisana
jedna pielęgniarka.
- Nasza filia zajmuje się pacjentami z byłego województwa koszalińskiego i z kilku powiatów województwa pomorskiego. Mamy
pacjentów nawet w Ustce, Sławnie czy Słupsku. Jedna pielęgniarka na dziesięciu pacjentów na tak dużym terenie to absurd. Dlatego u nas pracują 3 pielęgniarki. Nie chcemy bowiem, żeby pielęgniarka wpadała jedynie na chwilę i pędziła do kolejnego pacjenta
– mówi Dariusz Zwoliński. - Czasem pielęgniarka, która przyjeżdża
do chorego dziecka, jest jedynym kontaktem ze światem dla całej
rodziny. Większość rodzin czeka zatem kiedy się zjawimy. To jest
chwila, by obok opieki nad dzieckiem, po prostu, po ludzku wypić
kawę z rodzicami, porozmawiać z nimi, wysłuchać jakie mają problemy. Jest im to potrzebne, by tę presję opieki przez 24 godziny,
dzień w dzień wytrzymać. Po to też jesteśmy – dodaje.
Hospicjum wykorzystuje pieniądze na zakup nowego, często
bardzo drogiego sprzętu, jego naprawę i konserwację, transport
chorych do szpitala, dojazd do pacjentów, zakup pampersów
i podkładów itp. Hospicjum dodatkowo wspiera finansowo rodziny w postaci refundacji leków, dotacji celowych i zapomóg socjalnych.
- Udzielamy też zapomóg dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Teraz np. zmarł chłopczyk – nasz podopieczny. Jego matka,
która zrezygnowała z pracy, by móc się nim opiekować, została bez
środków do życia. Otrzymała od nas pieniądze, aby mogła w miarę
spokojnie poszukać pracy. Taka pomoc nie wynika z przepisów, ale
z konieczności, którą zauważyliśmy – mówi pielęgniarka Małgorzata Szubstarska.
Warto podkreślić, że hospicjum zapewnia opiekę większej liczbie dzieci niż to wynika z kontraktu z NFZ-em. Teraz ma 15 podopiecznych, mimo, że kontrakt obejmuje tylko 12 osób. Był jednak
okres, kiedy pod opieką koszalińskiej filii było nawet 21 dzieci.
- Dzieci z takimi chorobami nie mogą czekać, aż zwolni się u nas
miejsce, dlatego przekraczamy limity. Gdybyśmy nie przyjęli tych
dzieci to musiałoby leżeć samotnie w szpitalach. Oczywiście zwracamy się później o zapłacenie nadlimitów. Słyszymy wówczas, że
dostaniemy może 60 procent, może 80 procent, a my nie wydaliśmy na opiekę nad dziećmi 60 procent, a 100 procent – podkreśla
Dariusz Zwoliński.
To wszystko powoduje, że pieniądze z Narodowego Funduszu
Zdrowia nie pokrywają nawet połowy kosztów funkcjonowania hospicjum. Niezbędna jest pomoc darczyńców.
Nie ma jak w domu
Dlaczego domowa opieka na dziećmi jest tak ważna?
- Idea powstania hospicjum była taka, by nieuleczalnie chore
dzieci nie przebywały miesiącami w szpitalu. Wszyscy pracowaliśmy wcześniej na intensywnej terapii i do dziś wspominamy dziewczynkę, która sama nie oddychała i spędziła na oddziale intensywnej terapii aż 7 lat. Pomijając fakt, że stawka opieki na OJOM-ie
jest dziesięć razy wyższa niż w hospicjum domowym, to po prostu
opieka w warunkach domowych jest dużo korzystniejsza zarówno
dla chorych dzieci, jak i ich rodzin – wyjaśnia Dariusz Zwoliński.
Bardzo ważnym aspektem opieki domowej, który wykracza
poza poziom czysto medyczny, jest dobry kontakt personelu hospicjum z rodzinami chorych dzieci.

- Poczucie bezpieczeństwa dla rodziny chorego jest bardzo
ważne. Rodzice wielokrotnie podkreślają, że gdy są pod naszą
opieką mają do kogo zadzwonić, poradzić się, upewnić w swoich
działaniach. Dostępność do lekarza i pielęgniarki jest całodobowa.
Opieka w domu umożliwia też uniknięcie hospitalizowania dzieci –
mówi Małgorzata Szubstarska.
- To po prostu inna medycyna. Na intensywnej terapii pracowaliśmy na najbardziej nowoczesnym sprzęcie. Teraz naszym narzędziem jest często słowo. Widzimy jego moc. Wchodzimy tak głęboko w te rodziny – podkreśla Dariusz Zwoliński.
Te bliskie relacje z rodzicami chorych dzieci trwają nawet po
odejściu dziecka.
- Nie można się przyzwyczaić do śmierci. Jest w nas bunt i smutek
gdy dziecko umiera. Pewną pociechą dla nas jest to, że wówczas
dostajemy od rodziców wielką wdzięczność. A to oznacza, że wykonaliśmy dobrą pracę, że byliśmy potrzebni. Traktują nas jak członków rodziny i nawet po latach mamy kontakt – mówi Małgorzata
Szubstarska. – W ramach hospicjum prowadzimy grupy wsparcia,
by porozmawiać, powspominać, popłakać. To ważne szczególnie
w kontekście tego, że rodziny w różnym tempie przechodzą żałobę
i część osób potrzebuje więcej czasu by przeżyć stratę. Pamiętamy
także o rodzeństwie, które straciło brata czy siostrę. Na ostatnich
Mikołajkach dla rodzin naszych pacjentów było 160 osób.
Wsparcie od lat
Hospicjum od początku działania organizuje sporo imprez
charytatywnych, podczas których zbierane są pieniądze na jego
działalność. W ostatnich dniach odbył się np. I Bal Charytatywny.
Ogromne serca darczyńców przyczyniły się do zebrania podczas
licytacji około 18 tys. złotych.
- Organizując jakąś akcję, zbieramy na konkretny cel, na konkretny sprzęt. To wielka pomoc, bo niektóre urządzenia kosztują nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych – mówi Dariusz Zwoliński. – Jednak
dużą część wydatków stanowią kwestie związane z codziennym
funkcjonowaniem hospicjum: dojazdem do pacjentów, ich transportem, opłatami za media itp. – dodaje.
Dlaczego warto pomóc właśnie koszalińskiej filii Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych?
- Praca z takimi dziećmi i pomoc im to dla nas wszystkich szansa
na pozytywną przemianę. Zmienia nasze podejście do świata, do
życia. Dokonuje przewartościowania priorytetów. Widząc zmagania z chorobą tych dzieci i ich rodziców, nasze problemy mają inną
skalę. To lekcja dla nas wszystkich. Lekcja od osób w potrzebie –
podsumowuje Dariusz Zwoliński.
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 75-404 Koszalin
Tel./Fax. 94 342 35 98 (Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 15:30)
e-mail: koszalin@zhdd.pl
Jak pomóc koszalińskiej filii Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych?
Podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2016 rok
należy wpisać numer KRS 0000234513 oraz kwotę jaką przekazujemy. Wypełniając PIT-37 będą to pola numer 124 i 125.
Można pomóc także w inny sposób. Wystarczy zgłosić się
bezpośrednio do hospicjum. Koszalińska Filia Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych ul. Tadeusza Kościuszki 5
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Kolekcja
osiecka
czeka
na katalog

Muzeum w Koszalinie zakończyło inwentaryzację pamiątek po słynnych plenerach osieckich. Kolejny krok to planowane na ten
rok przygotowanie kompletnego katalogu prac. Tymczasem grupa koszalińskich artystów zarzuca Muzeum trywializowanie
kolekcji. Wraca postulat powołania na bazie „Osiek” muzeum sztuki współczesnej. Rozmawiamy o tym z Jerzym Buziałkowskim,
dyrektorem Muzeum w Koszalinie.

D

laczego zaniedbują Państwo kolekcję osiecką?
- Zarzuty o niewłaściwie traktowanie kolekcji osieckiej są niezasadne i niesprawiedliwe. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy Marta
Adamczak, obecna kierownik działu sztuki współczesnej, doprowadziła do digitalizacji wszystkich eksponatów tworzących zbiór
osiecki. To olbrzymia praca. I bardzo trudna, bo ze względu na
fatalne warunki w jakich kolekcja była wcześniej przechowywana,
wiele dokumentów stało się trudne do odczytania. Nie bałbym się
stwierdzenia, że pani Marta Adamczak uratowała to, co najważniejsze, co stanowi podstawę do badań nad tą kolekcją.
- Jest również w Muzeum stała wystawa osiecka, która nie
wszystkim się podoba.
- Na każdą wystawę trzeba patrzeć jak na swego rodzaju dzieło
artystyczne. To jest wyraz ekspresji jej autora, kuratora wystawy,
w tym wypadku pani Adamczak. To stała ekspozycja, co nie znaczy,
że nie będzie w jakimś stopniu zmieniana. Już o tym rozmawiamy.
Zbiory osieckie są przechowywane w przyzwoitych warunkach.
Komisja Kultury Rady Miejskiej, która zwizytowała w listopadzie
2016 roku nasze Muzeum pod wpływem przerażających opowieści o rzekomo strasznych warunkach przechowywania kolekcji,
była pozytywnie zaskoczona. Radni zobaczyli, że wszystko jest poukładane w magazynie, część na specjalnych stelażach, część jest
popakowana, część małych prac ułożona w szafach. Nic złego się
nie dzieje.

- Kolekcja jest kompletna?
- Przeprowadzona ostatnio inwentaryzacja wykazała, że przynajmniej od lat osiemdziesiątych nic nie zginęło. Nawet jeśli fizycznie
czegoś nie ma, to wiadomo komu to zostało czasowo przekazane.
Są na przykład dwa przypadki, gdzie będziemy odzyskiwać obrazy, które były jeszcze w latach osiemdziesiątych wypożyczone
autorom w związku z przygotowywanymi przez nich wówczas
ekspozycjami i nie trafiły do nas z powrotem. Problem jest taki,
że autorzy już dawno nie żyją i teraz musimy docierać do spadkobierców i z nimi załatwiać sprawę zwrotu.
- Skoro wszystko jest zinwentaryzowane i udokumentowane
w postaci cyfrowej, aż prosi się o porządny katalog.
- To nasze zadanie na 2017 rok. Ponieważ samodzielne wydanie katalogu przekracza nasze możliwości finansowe, złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie. Czekamy na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie.
- Jeśli dobrze rozumiem, taki katalog dałby dostęp wszystkim
zainteresowanym do całości zbioru?
- Tak, dałby dostęp do wszystkiego, co zostało zachowane. To
jest drogie wydawnictwo, ale na szczęście wiele przygotowawczych prac już zostało wykonanych. Wszystkie przedmioty są już
sfotografowane i zdigitalizowane, czyli przeniesione na nośnik
cyfrowy. Pozostają głównie koszty opracowania redakcyjnego
i koszty druku. Katalog to jedno przedsięwzięcie, a drugie to upamiętnienie - z okazji pięćdziesięciolecia - słynnego happeningu
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morskiego Tadeusza Kantora, który odbył się w sierpniu 1967 na
plaży w Łazach, a przeszedł na trwałe do historii polskiej sztuki
współczesnej.
- „Kolekcja osiecka jest martwa i niedoceniana” - tak twierdzi
część członków koszalińskiego środowiska plastycznego.
- Niesłusznie. Ona żyje w obiegu artystycznym i wystawienniczym. Na przykład niedawno wyraziliśmy zgodę na wypożyczenie
Biuru Wystaw Artystycznych we Wrocławiu dziewięciu prac malarskich jednej z uczestniczek plenerów w Osiekach. Tak więc te
osieckie prace cały czas są w ruchu, są pokazywane w dużych miastach, w poważnych galeriach. Błąd Muzeum być może polega na
tym, że za mało się tym chwalimy.
- Przez to, że nie jest szerzej znana, kolekcja osiecka obrasta
mitem. Powstał spór o jej wartość materialną i artystyczną.
- To jest rzeczywiście wyjątkowa kolekcja. Artyści, których prace
ją tworzą, funkcjonują na rynku, nie są zapomniani, są wystawiani,
ale głównie w Polsce. Z zagranicy sygnałów zainteresowania wielu
nie odbieramy. Pytanie zaś o jej wartość materialną jest bardzo
trudne i właściwie musi pozostać bez odpowiedzi, bo tak naprawdę ceny dzieł weryfikuje rynek. My zaś nie wystawiamy elementów
kolekcji osieckiej na jakąkolwiek licytację. Można by oczywiście
zrobić wycenę biegłych, ale po co?
- A może warto pójść za głosem tych, którzy postulują, by koszalińskie muzeum wyspecjalizowało się niejako w promowaniu
kolekcji osieckiej i na niej się wyłącznie skupiło?
- Muzeum w Koszalinie musi pełnić funkcję wielu muzeów jednocześnie. W dużych miastach możliwe jest ścisłe sprofilowanie.
Stąd są muzea sztuki dawnej, współczesnej, historyczne, „branżowe” – na przykład poświęcone wojskowości, etnografii czy arche-

ologii. My zajmujemy się tym wszystkim po trochu. Mamy archeologię, sztukę dawną, sztukę współczesną (i to są właśnie głównie
„Osieki”), ale także etnografię i dział historyczny. Jesteśmy czymś
w rodzaju sklepu wielobranżowego. W latach sześćdziesiątych
poprzedniego wieku był pomysł, żeby sprofilowa muzea w regionie. Na Koszalin padło, że zajmie się archeologią, Słupsk sztuką
dawną i etnografią, a Darłowo miało być przykładem muzeum
ogrodniczego. To wtedy z Koszalina dzieła sztuki dawnej i jamneńskiej powędrowały do Słupska, bo Słupsk nie miał nic.
- Czy zmiana profilu miałaby sens?
- Niektórzy tak robią. Na przykład muzeum w Stargardzie pod
kierownictwem nowego dyrektora przemianowało się na muzeum historyczno-archeologiczne i tym wyraźnie ukierunkowało
swój rozwój. W naszym przypadku pojawia się pytanie, czy my
mamy zrezygnować z tego, co jest dorobkiem naszego muzeum,
jak na przykład nasz mini skansen, który tak bardzo przyciąga
uwagę zwiedzających, że większość gości od niego chce rozpoczynać wizytę w Muzeum? Mamy sztukę dawną, wnętrza, które też
wzbudzają podziw zwiedzających. No i jest prężnie rozwijająca
się archeologia, która najwięcej wnosi do wiedzy o regionie, bo
daje możliwości odkrywania tego, co było dotąd zakryte przed
nami pod ziemią. Moim zdaniem dobrze by było, gdyby te obszary współgrały. Jeśli ktoś ma lepszy pomysł na pokazanie dorobku „Osiek” niż ekspozycja w ramach działu sztuki współczesnej,
niech to zrobi, ale jako coś samodzielnego, a nie oddział Muzeum
w Koszalinie. Trzeba pamiętać, że nasz dział sztuki współczesnej to
raptem dwie osoby. Oprócz opieki nad kolekcją osiecką mają one
również za zadanie promować, pokazywać lokalnych artystów i to
robią.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Izabela Rogowska
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Nowości i hity wydawnictwa Znak
Ewa Winnicka: „Milionerka. Zagadka Barbary Piaseckiej Johnson”
To pierwsza biografia najbogatszej
Polki na świecie (american dream - od
sprzątaczki do milionerki), która ukaże się w ostatnich dniach marca br. To
współczesna opowieść o „Kopciuszku”, który zmienił się w „żelaznego
wilka”. To również mroczne sekrety
rodu Johnsonów (on ma 76 lat - ona
35, najsłynniejsza firma kosmetyczna
w USA i jedna z największych na świecie, skandale, zdrady, kazirodztwo,
walka o spadek i najdroższy proces spadkowy w historii Ameryki). To barwne życie Piaseckiej Johnson, które ma smutny koniec
(próba odkupienia Stoczni Gdańskiej, śmierć w samotności). To
świetne pióro cenionej dziennikarki i barwny obraz polskiej emigracji w USA.
Kim naprawdę była Barbara Piasecka Johnson? Dlaczego do
dziś budzi skrajne emocje? I wreszcie: jaki los czeka człowieka,
który z dnia na dzień dostaje wszystko, co można kupić za pieniądze? Przytaczając opowieści wieloletnich pracowników, służących i znajomych państwa Johnsonów, Ewa Winnicka pozwala
zobaczyć codzienne życie za bramą ich luksusowej rezydencji.
Pokazuje, jak zaskakująco spełnia się czasami amerykański sen:
czy to ubogich polskich imigrantów, czy jednego z najsłynniejszych rodów, którego żadne pieniądze nie zdołały ocalić przed
skandalami i nieszczęściem.
Michael Breus: „Potęga kiedy”
O której organizować burzę mózgu,
aby nie była burzą w mózgu? Czy najlepszy czas na prośbę o podwyżkę zależy od faz Księżyca? Seks tylko przed
snem, a fitness o poranku? I o której
trzeba iść spać, żeby w końcu się wyspać? Na te pytania odpowie ci twój
zegar biologiczny.
Ludzie wcale nie dzielą się na
„sowy” i „skowronki”! Ta książka całkowicie zmieni twój sposób myślenia.
Dowiedz się, jakim typem jesteś: DELFINEM, LWEM, NIEDŹWIEDZIEM CZY WILKIEM? Wiedza o twoim naturalnym zegarze biologicznym sprawi, że poznasz swój
idealny moment. Na regenerujący sen, udany trening, kreatywne myślenie, a nawet podwyżkę i seks… Wystarczą drobne zmiany w planie dnia, by w pełni uwolnić swój potencjał. Nie musisz
zmieniać tego, co i jak robić. Kluczem do sukcesu jest KIEDY. Ta
książka sprawi, że odnajdziesz swój własny rytm.
Doktor Michael Breus jest chronobiologiem i psychologiem
klinicznym. Dzięki codziennej pracy z pacjentami stworzył prze-

łomową teorię chronotypów. Jest autorem zaskakująco prostego i skutecznego programu, który prowadzi do synchronizacji
rytmu życia z wewnętrznym zegarem biologicznym.
Rosemary Sullivan: „Córka Stalina”
Małej Swietłanie niczego nie
brakowało. Wychowana w zbytku Kremla, wśród kochających ją
ludzi nie wiedziała, że już niedługo jej życie stanie się koszmarem,
a najdroższego ojca uzna się za największego zbrodniarza w dziejach.
Swietłana Alliłujewa – córka Józefa
Stalina. Z tym piętnem przyjdzie się
jej zmagać przez całe życie. W wieku
niemal 40 lat, w 1967 roku, po brawurowej ucieczce z kraju poprosiła o azyl
polityczny w USA i potępiła zbrodnicze rządy własnego ojca
i system sowieckiej władzy. Książka Rosemary Sullivan pokazuje
kulisy życia nie tylko córki dyktatora, ale przede wszystkim kobiety z krwi i kości, zmagającej się z trudami codziennej egzystencji
– skomplikowanymi uczuciami, łączącymi ją z rodziną i dziećmi,
a przede wszystkim z ojcem. Historia Alliłujewej opowiedziana
jest przystępnym, barwnym językiem, nie tracąc wiarygodności
historycznej. Autorka korzystała z archiwów sowieckich władz,
KGB i CIA, do których otrzymała dostęp. „Nie łudzę się już ani
trochę, że kiedykolwiek uda mi się uwolnić od tej łatki – że przestanę być córką Stalina. […] Rodziców się nie wybiera, ale żałuję,
że moja matka nie wyszła za cieślę” – zwykła mawiać.
Carin Bondar: „Dziki seks”
Czuli kochankowie, niewierni partnerzy i niedostępne królowe. Czarujący dranie, samotne matki, seryjni
podrywacze. Ich wszystkich spotkamy
w królestwie zwierząt. Pszczoły, by
z sukcesem uwodzić, chętnie używają perfum. Orangutanice podkradają
samcom jedzenie, by sprawdzić, który będzie najlepszym kandydatem na
partnera. Węże udają gejów, by się
rozgrzać, a świerszcze wiedzą, że do
serca wybranki droga wiedzie przez

żołądek.
Znakomita biolożka dr Carin Bodnar, gwiazda TED-a i Discovery Channel, z błyskotliwym humorem opowiada, jak kreatywna
w temacie uwodzenia i seksu potrafi być natura. Książka odsłania
przed nami pikantne sekrety z życia intymnego zwierząt, pełnego przedziwnych, zabawnych, czasem okrutnych, zawsze fascynujących zachowań. Wiele z nich okazuje się zadziwiająco bliska
ludziom.
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Piękno nie zna metryki
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Piękno nie
zna metryki
Skóra to barometr naszej kondycji. Zadbana i zdrowa wygląda świetnie w każdym wieku. Codzienna pielęgnacja to podstawa. Jednak
oprócz kremów i balsamów, które pieczołowicie wklepujemy w twarz i ciało w domowym zaciszu, warto pomyśleć o mocniejszym
wsparciu. Nowoczesne zabiegi medycyny estetycznej pozwalają skutecznie i bezpiecznie poprawiać defekty urody. Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej Dermalogica to miejsce, w którym można zadbać o skórę całego ciała. Oferuje najlepszy sprzęt, największe
spectrum zabiegów i ogromne doświadczenie specjalistów.

77

78

Moda i styl

Edyta Szuplak-Słupczewska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończyła na Wydziale Farmaceutycznym, kierunek kosmetologia. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
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eszcze do niedawna panował mit, że medycyna
estetyczna jest zarezerwowana dla dojrzalszych
pań. Nic bardziej mylnego. Rynek usług kosmetologicznych jest przebogaty, rozwija się dynamicznie i odpowiada na potrzeby skóry każdego wieku.
Gabinety wyposażone są w wielofunkcyjne sprzęty
i całą gamę preparatów do poprawiania urody. Oferują rozwiązania problemów od młodzieńczego trądziku poczynając, przez
przebarwienia, po zmarszczki.
– Zabiegów upiększających i odmładzających jest tak wiele,
że samodzielny wybór tego najlepszego, najwłaściwszego jest
praktycznie niemożliwy – uważa Edyta Słupczewska, właścicielka Instytutu Dermalogica. – Kluczowe znaczenie ma znalezienie
doświadczonego specjalisty, który dobrze zdiagnozuje potrzeby
naszej skóry, rozpisze plan zarówno domowej pielęgnacji, jak i zabiegów w gabinecie uwzględniający nasze priorytety.
To, co uniwersalne
Co warto stosować w każdym wieku? Najbardziej uniwersalne
są peelingi medyczne, stąd są często pierwszym wyborem kosmetologa zarówno w przypadku dwudziestolatek, trzydziestolatek,
ale i dojrzalszych pań. – Złuszczanie naskórka peelingami lekarskimi to oprócz ochrony przeciwsłonecznej „urodowe” przykazanie
numer jeden – mówi Edyta Słupczewska. – W peelingach wykorzystuje się substancje o różnych właściwościach: kwas migdałowy,
trójchlorooctowy, glikolowy, retinowy, kojowy, azelainowy, fitowy,
które połączone w odpowiednich stężeniach likwidują przebarwienia, rewitalizują skórę, niwelują drobne zmarszczki, usuwają
blizny potrądzikowe. Zabiegi są małoinwazyjne, złuszczanie jest
najczęściej delikatne. Mimo to najlepiej zaplanować wizytę na dni
przed wolnym weekendem (ok. trzy dni po zabiegu zaczyna się
złuszczanie), wykonać je w serii 3-4 powtórzeń, co cztery tygodnie.
Wtedy osiągniemy pełny efekt kuracji, choć różnicę stanu skóry
widać już po pierwszym zabiegu.

Podobnie szerokie zastosowania mają zabiegi laserowe. Instytut
Dermalogica może się pochwalić m.in. najnowocześniejszym medycznym laserem frakcyjnym Alma Harmony Pro. To „ferrari” wśród
urządzeń kosmetologicznych. Wszechstronne, bezpieczne, a dzięki temu, że penetruje skórę głębiej niż podobne modele tego typu,
odnawia ją skuteczniej. – Można dzięki niemu usunąć blizny, w tym
pooparzeniowe, zmarszczki, rozstępy, zamykać naczynka krwionośne i oczyścić pory skórne oraz usunąć przebarwienia – wymienia Edyta Słupczewska. – Generalnie efekty zabiegów laserem są
spektakularne i długofalowe. Powodują że skóra na dłużej staje się
promienna i po prostu zdrowsza. Warto w nie zainwestować.
Wśród laserów, z jakich można od niedawna korzystać w Instytucie Dermalogica jest także Vectus – najsilniejszy laser diodowy
do usuwania owłosienia. Co istotne – zabieg jest całkowicie bezbolesny i trwa zaledwie kilka minut. Można nim skutecznie usunąć
owłosienie z mniejszych i większych partii ciała.
Cellulit, rozstępy, nagromadzona tkanka tłuszczowa to zmora
pań od dwudziestki do osiemdziesiątki. Zabiegi modelujące ciało
są - podobnie jak kwasy i laser - uniwersalne. Najpopularniejsze
to endermologia i karboksyterapia. Pierwsza to rodzaj masażu
specjalnymi głowicami „rozprasowującymi” nierówności skóry, co
pobudza produkcję kolagenu i ujędrnia. Podobnie działa druga,
choć polega na wprowadzaniu pod skórę dwutlenku węgla. W Instytucie Dermalogica dostępne są obie metody, wykonywane
przez doskonale wyszkolonych specjalistów.
Zależnie od wieku
Każda dekada dbania o urodę to inwestycja w kolejną. Nawet
dobry stan skóry nie zwalnia z regularnej pielęgnacji. Procesy biologiczne są nieuniknione, ale można je spowolnić. Warto zacząć
jak najwcześniej i korzystając z porad kosmetologa, wspierać domowe zabiegi tymi w gabinecie.
Co najlepiej wybrać w zależności od wieku?
Wiek 20+: Dwudziestolatki to szczęściary. Skóra w tym wieku
dzięki dużej ilości kolagenu i elastyny jest naturalnie napięta,
sprężysta, gładka. Nie wymaga jeszcze cięższej artylerii w postaci inwazyjnych zabiegów, a raczej wspomagania, które opłaci
się w przyszłości. W tym wypadku wystarczy dobra pielęgnacja.
– Polecam na przykład fantastyczny zabieg Geneo – mówi Edyta
Słupczewska. – W szybki sposób poprawia koloryt skóry, nadaje
jej promienny, świeży wygląd. Doskonale sprawdza się przed ważnymi wydarzeniami: wielkim wyjściem, ślubem.
Niestety, wiele młodych kobiet zmaga się ze skutkami burzy
hormonalnej z okresu nastoletniego – bliznami potrądzikowymi,
ale też efektami nierozsądnego opalania – przebarwieniami. Remedium na oba te problemy są wspomniane peelingi medyczne.
Ich wachlarz jest niezwykle szeroki, a regularnie stosowane i dobrze dobrane przez kosmetologa radzą sobie z wieloma problemami. Jeśli są one jednak bardzo zaawansowane, dwudziestolatki
mogą też korzystać z zabiegów laserowych czy mezoterapii, np.
by zniwelować potrądzikowe blizny czy zamknąć pierwsze popękane naczynka krwionośne.
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Wiek 30+: Skóra w tym wieku nadal jest młoda. W zależności od
tego, jak o nią wcześniej dbałyśmy – pierwsze niedoskonałości będą
niewielkie i słabo widoczne. Tym niemniej pojawiają się w tym wieku
pierwsze zmarszczki, utrata jędrności, czasem – w związku ze zmianami hormonalnymi w organizmie – wraca trądzik. Panie, które urodziły
dzieci, zmagają się z rozstępami, wiotkością skóry, a niemal wszystkie
z cellulitem. – Warto na tym etapie włączyć poważniejszą pielęgnację
– podkreśla Edyta Słupczewska. – Zawsze polecam peelingi, są skuteczne w każdym wieku, a dla trzydziestolatek szczególnie polecane.
Skóra poddana ich działaniu odnawia się, regeneruje, zagęszcza. Wygląda po prostu młodziej. Świetne w tym wieku są zabiegi laserowe.
Wiek 40+: Nie ma co się oszukiwać. Przyszedł czas na rozpoczęcie poważnej walki ze zmarszczkami. Te, które wcześniej były
płytkie, stają się widoczne gołym okiem. Skóra wyraźnie traci jędrność. – W tym wieku ważne są zabiegi poprawiające jakość cery
– mówi Edyta Słupczewska. – Hitem jest zabieg biostymulujący
z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego. Wykonany metodą
mezoterapii uwalnia czynniki wzrostu regenerujące skórę, poprawia jej ukrwienie i dożywienie. Stymuluje komórki macierzyste
oraz pobudza fibroblasty do produkcji nowego kolagenu. Dzięki
temu skóra staje się bardziej elastyczna, jędrna, rozjaśniona i odmłodzona. Systematycznie powtarzane zabiegi biostymulujące
opóźnią proces starzenia i stopniowo odmłodzą skórę.
Wiek 50+: Skóra po pięćdziesiątym roku życia to większe wyzwanie. Oczywiście wiele pań może się pochwalić jej pięknym wyglądem i gładkością, ale wyraźnie widoczna jest w tym wieku jej
wiotkość, owal twarzy nie jest już wyraźnie zaznaczony, za to rysy
się wyostrzają. Naskórek jest cieńszy, skóra szarzeje, traci blask.
Pojawiają się mocne przebarwienia, zmniejsza się elastyczność
i sprężystość, zwiększa się ilość głębokich zmarszczek. Problemów
– jak widać – jest sporo.
W sukurs poza wspomnianymi wcześniej metodami przychodzą
zabiegi iniekcyjne: ostrzykiwanie kwasem hialuronowym, toksyną
botulinową, nici liftingujące, wolumetria. Efekty są podobne do
tych uzyskiwanych metodami chirurgicznymi.
W Instytucie Dermalogica można skorzystać z zabiegu urządzeniem Jett Plasma, który stanowi alternatywę dla chirurgicznego
rozwiązywania problemu opadających powiek, który nasila się po
40. roku życia, a apogeum osiąga właśnie po pięćdziesiątym. Plazma wspaniale radzi sobie też z tzw. zmarszczkami palacza (wokół
ust), nadmiarem skóry w okolicy uszu, kolan, łokci, a więc miejscami najbardziej zdradzającymi wiek.
Regularność przede wszystkim
Po pierwsze: warto mieć dobry plan pielęgnacji, rozłożony nie
na tygodnie, ale miesiące, a nawet lata. Po drugie: dobry gabinet,
czyli taki, który dysponuje najnowocześniejszym, bezpiecznym
sprzętem. Po trzecie: zaufany kosmetolog czy lekarz. Taki specjalista pozna dobrze potrzeby naszej skóry, oceni postępy w terapii,
dobierze kolejne zabiegi w zależności od skuteczności i rezultatów poprzednich. Po czwarte: konsekwencja. Istnieją co prawda
zabiegi dające efekt „od ręki”, jednak znacznie lepszym wyborem
jest metodyczne stosowanie różnych metod.
Naprawdę dobre efekty gwarantuje tylko działanie długofalowe – podsumowuje Edyta Słupczewska. – Nowoczesna medycyna
powinna polegać na holistycznej opiece obejmującej nie tylko zabiegi, lecz także odpowiednią pielęgnację skóry na co dzień, aktywność fizyczną, zdrową dietę, i w razie potrzeby suplementację.
Taką opiekę oferujemy klientom w Dermalogice.
Autor: Malwina Maj / Foto: Archiwum Dermalogica

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

Laser Alma Harmony Pro NIR
Najnowsza inwestycja Instytutu Dermalogica. Bezpieczny,
bezbolesny i szybki sposób na uzyskanie efektu liftingu twarzy i ciała – bez skalpela. Jest alternatywą zabiegów chirurgicznych.
Głowica NIR wykorzystuje w pracy światło podczerwone,
co pozwala falom na podgrzanie głębokich warstw skóry do
40-44 st. C. Powoduje to gwałtowne kurczenie się włókien,
co ściąga skórę i zwiększa jej elastyczność.
Można go wykonywać w każdym wieku, także na skórze
opalonej i naczynkowej. Zabieg ma wiele zastosowań: likwidacja zmarszczek, bruzd, skutków fotostarzenia, zwiększenia
napięcia i gęstości skóry, ujędrnienie twarzy oraz ciała (brzucha, pośladków, ramion, ud, obszarów nad kolanami, dłoni),
terapia opadających powiek, policzków, owalu twarzy, profilaktyka przeciwstarzeniowa (osoby 25-35 lat).
Zabieg z wykorzystaniem głowicy NIR można wykonywać
cały rok. Wymaga kilka powtórzeń, nie wymaga rekonwalescencji. Efekty widoczne są bezpośrednio po zabiegu, najbardziej spektakularne w okresie od 3 do 6 miesięcy. Utrzymują się mniej więcej przez półtora roku.
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Aleksander &Kristina IVANCH

Bursztyn jako
inspiracja
Jedna, spójna wizja twórcza - połączyć świat mody i biżuterii opartej na polskim złocie, czyli bursztynie bałtyckim - taki jest cel konkursu
Amber Look Project, którego opiekunem artystycznym i ojcem chrzestnym jest Michał Starost, związany z Trójmiastem kreator mody.
Właśnie trwa czwarta edycja konkursu.

M

ichał Starost mówi: Przed nami czwarta edycja konkursu, który jest uzupełnieniem Gali
Amber Look Trends & Styles. Co roku do
konkursu zgłasza się wielu projektantów
z całej Polski i z zagranicy. Przedstawiają oni
kolekcje, których motywem przewodnim jest bursztyn. Finaliści nie
zawiedli, ekipa międzynarodowa. Bursztyn to niezwykle szlachetny
i piękny kamień. Podczas każdej gali staram się pokazać, iż może
on być modny, ciekawy i nieco awangardowy. Stąd też w niektórych kolekcjach biżuteria jest tylko subtelnym dodatkiem, a w niektórych wybija się na plan pierwszy. Można się będzie o tym przekonać już 21 marca podczas konkursowego pokazu mody.
Coraz większe zainteresowanie wydarzeniem zmobilizowało
mnie do powrotu do założeń pierwotnych, czyli prezentacji kolekcji konkursowych w osobnym wydarzeniu, a nie jak było w latach ubiegłych, jako integralna części Gali Amber Look Trends &

Styles. Tegoroczna edycja odbędzie w przepięknych wnętrzach
sopockiej Zatoki Sztuki, głównego partnera, który ugości nas
w Sali Kryształowej z widokiem na Zatokę, czyli kolebkę polskiego
bursztynu.
Goście zobaczą pięć kolekcji konkursowych, w tym dwie od
projektantów z naszego, rodzimego Trójmiasta. Muszę przyznać,
że młode umysły twórców zaskakują i gwarantują bardzo ciekawe pomysły na zaprezentowanie bałtyckiego złota, począwszy od
akcesoriów modowych do nowoczesnej biżuterii z prawdziwego zdarzenia. Różnorodność stylów powinna widzów zaskoczyć.
Wieczór uświetnią pokazy Teresy Rosati i Patryka Wojciechowskiego. Tworzeniem fryzur zajmą się najlepsze salony pod egidą
marki Kemon i Honoraty Frączek (Projekt Wyspa). Makijażami zajmie się Zuzanna Szklarz Emerald Project, buty dostarcza Step By
Step.
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Wojciech Wyza

Gosia Jarosławska
& Maciej Jastrzębski

Monika Wiktorowicz

Patrycja Bryszewska
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Gosia Jarosławska & Maciej Jastrzębski

Zdjęcia: Justyna Wożniak/Face Fabric
Modelki: Manu Pallach, Teresa Ćwieczkowska
Stylizacja fryzur: Excelent Q
Makijaż: Akademia Makijażu i Stylu Face Fabric Katarzyna Wożniak
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Jeansy

T

o nieodzowny element damskiej garderoby. Dobrany odpowiednio do sylwetki
świetnie sprawdza się
w wielu sytuacjach oraz stylizacjach.
Spodnie jeansowe z wysokim stanem slim fit w pięciu różnych układach pokazują, jak możemy je łączyć
z innymi elementami ubioru oraz jak
różne stylizacje możemy uzyskać.
Jeśli w Twojej szafie nie ma jeszcze idealnie dobranych jeansów do
typu sylwetki – koniecznie zastanów
się nad ich zakupem!
Do sesji wykorzystane zostały jeansy ze sklepu H&M oraz obuwie ze
sklepu StuStuk.pl

SESJĘ ZDJĘCIOWĄ PRZYGOTOWAŁY
Marta Waluk - certyfikowana stylistka,
kreatorka wizerunku
www.martawaluk.pl
kontakt: 600 417 297
Natalia Snoch – fotograf
www.nataliasnoch.pl
kontakt: 663 700 006
Karolina Maciejewska
- wizażystka, kosmetolog
kontakt: 605 959 666
Angelika Karabin – modelka

Sportowy look
Wygodne trampki, koszulka polo oraz klasyczne jeansy. Stylizacja idealna na weekendowe wyjazdy czy spacery po parku.

Rockowy look
Połączenie jeansów z czarną ramoneską
oraz botkami. Jeansy w tym zestawieniu
są idealne dla kobiet, które lubią nosić
się w stylu rockowym.
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Elegancki look
Jeansy świetnie komponują się z klasyką. Połączenie czarnej marynarki, białej
koszuli oraz czarnych czółenek to propozycja dla pań lubiących przełamaną elegancję oraz klasykę.

Party look
Jeansy w połączeniu z metalicznymi dodatkami oraz mocną biżuterią tworzą idealną stylizację na spotkanie z przyjaciółmi
albo party.

Casual look
Biały top, buty w stylu derby oraz marynarka w kratę to zestawienie, które rewelacyjnie sprawdza się w połączeniu z klasycznymi jeansami. Idealny strój na dzień
pełen obowiązków.
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Właścicielka Magdalena Staśkiewicz

Świat Lodów
– weselnie
Wesele idealne – może oznaczać tradycjną imprezę, ale wiele par decyduje się dziś na organizację przyjęcia spersonalizowanego,
odzwierciedlającego gust, styl, osobowość i zainteresowania małżonków. Powstaje ściśle zaplanowana koncepcja, w której pasuje
do siebie wszystko – od butów panny młodej po serwetki na stołach. Dotyczy to również – a może najbardziej – weselnego cateringu.
W tym słodkiego. Furorę robią obecnie Candy Bars, które z wdziękiem zastępują poczciwe patery ciast stawiane przed gośćmi
na stołach tuż po weselnym obiedzie. W ich przygotowaniu specjalizuje się Świat Lodów.

C

andy Bar, nazwany też słodkim bufetem, stołem
lub kącikiem, to specjalnie wydzielone miejsce,
w którym goście mogą poczęstować się ciastem
i słodyczami. Im bardziej wymyślny, apetyczny
i cieszący oko dekoracjami, tym lepiej. Można tu
znaleźć ciasta i ciasteczka w wymyślnych kształtach, muffinki z kolorowymi polewami i fantazyjnie polukrowane babeczki, batoniki, pralinki, włoskie makaroniki, a nawet fontanny czekoladowe,
w których można maczać owoce na patyku. Z myślą o dzieciach
pojawiają się kolorowe lizaki, wata cukrowa albo słoje z landrynkami. Wszystko to pomysłowo i estetycznie wyeksponowane, często żartobliwie. Nic dziwnego, że słodki kącik bywa najchętniej
odwiedzanym podczas wesela i jedną z jego największych atrakcji, zwłaszcza że łakocie dostępne są przez cały czas. To doskonała

alternatywa dla tradycyjnego podania ciast wprost na stoły, choć
czasem łączy się te dwie formy, by zadowolić wszystkich, także
bardziej konserwatywnych gości weselnych.
– Idea jest taka, by były to smakołyki małe, na jeden-dwa kęsy
– wyjaśnia Magdalena Staśkiewicz właścicielka Świata Lodów. –
Po drugie, słodki stół ma komponować się z wystrojem sali lub
motywem przewodnim przyjęcia. Wszystkie ozdoby słodyczy,
polewy i posypki mają zatem określony kolor lub wzór nawiązujący do reszty ślubnych elementów. Jeśli na przykład sala weselna
ustrojona jest elementami w kolorze pistacjowym – masy cukrowe
czy lukier też będą miały podobny odcień. Zasada dotyczy także
weselnego tortu, który jest najważniejszą częścią słodkiego cateringu.
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Świat Lodów słodki bufet przygotowuje od a do z. Zaczyna się
od próby smaku. Państwo młodzi degustują małe torciki z różnymi
nadzieniami, które staną się podstawą do wykonania właściwego
weselnego tortu. – Mamy pięć podstawowych propozycji i choć
zdarzają się zamówienia na smaki niekonwencjonalne, najczęstszy
wybór to nadzienie waniliowo-malinowe lub śmietankowo-truskawkowe – zdradza Magdalena Staśkiewicz. – W lecie zazwyczaj
wybierane są smaki lżejsze, owocowe. W zimie – nieco cięższe, np.
czekoladowe. Zawsze warto pomyśleć o upodobaniach wszystkich gości i zdecydować się na coś uniwersalnego.
Etap drugi – rezerwacja stelaża do tortu. Brzmi mało romantycznie, ale to ważna część zamówienia. Stelaż może być okrągły,
kwadratowy albo w innym kształcie i wówczas trzeba go specjal-

nie wykonać. Ponadto ustala się dekorację tortu – ozdoby, napisy,
kwiaty – oraz jego styl.
Kolejny etap to wybór słodyczy. – Ważne są wskazówki, w jakim
stylu i kolorystyce, organizowane jest wesele, by konweniowały
z nimi wszelkie dekoracje cukiernicze od mas cukrowych, przez
marcepanowe elementy, po lukier na babeczkach – podkreśla
Magdalena Staśkiewicz. – Dotyczy to również niejadalnych elementów, a więc naczyń, na których słodycze zostaną umieszczone, tkanin, świeczek, kwiatów i drobnych ozdób. Zazwyczaj odbywamy dwa-trzy spotkania dotyczące ustalenia wszystkich detali.
Świat Lodów bazuje na swojej – bardzo szerokiej – ofercie słodkich wypieków, ale realizuje też wymyślne pomysły. W zależno-
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Magdalena Staśkiewicz i Magdalena Horajska konsultant ślubny
ści od skomplikowania zamówienia, przygotowanie Candy Baru
może trwać nawet kilka tygodni, zwłaszcza gdy wymaga kupienia
specjalistycznych produktów.
– Jesteśmy otwarci – mówi Magdalena Staśkiewicz. – Możemy
przygotować klasyczne wypieki, ale i zrealizować nietypowe marzenia państwa młodych. Zdarzało nam się już robić tort w kształcie fortepianu, bo pan młody był muzykiem albo tort dla leśnika
z ozdobami w kształcie małych grzybków. Organizowaliśmy słodki
kącik w stylu wiejskim i na wesele w klimacie lat dwudziestych.
Zawartość Candy Baru w Świecie Lodów przygotowywana jest
przez cukierników w pracowni, w dniu ślubu, na kilka godzin przed
weselem. Nad wszystkimi formami pracują osoby z umiejętnościami plastycznymi. O określonej godzinie komplet słodyczy trafia na
salę weselną, jest tam odpowiednio rozkładany. Piętnaście minut
przed północą Świat Lodów dostarcza również tort. – Do tego momentu jest przechowywany w naszych chłodniach i przywożony
w specjalnym samochodzie, nie ma więc ryzyka, że tort będzie ciepły, a bita śmietana z niego spłynie – zapewnia Magdalena Staśkiewicz. – Na terenie Koszalina dowóz cateringu jest bezpłatny.
Moda na weselne Candy Bary trwa od dawna za granicą. W Polsce jest popularna zwłaszcza w większych miastach, gdzie prężnie
działają konsultantki ślubne (wedding plannerki) odpowiedzialne
za zorganizowanie całego przyjęcia, w tym cateringu w wybranym przez młodą parę stylu, który nie jest osobnym elementem,
ale częścią całości. Powstają w ten sposób przyjęcia nowoczesne,
spójne wizualnie, o nieprzypadkowym przebiegu i elementach.
W Koszalinie, jak mówi Magdalena Staśkiewicz, moda powoli
się przyjmuje, bo coraz więcej par chce mieć wesele o indywidualnym charakterze, a nie odtwarzać dobrze znane rytuały i dotyczy
to także słodkości. Jest wśród nich wielu widzów programów kulinarnych i o cukiernictwie, a także czytelniczek blogów ślubnych,
gdzie można znaleźć niebanalne pomysły na urozmaicenie weselnych przyjęć.
– Świat Lodów zrealizuje każde zamówienie, czy będzie to supernowoczesny Candy Bar, czy zestaw tradycyjnych wypieków
– podkreśla. – W sezonie ślubnym (od czerwca do września) obsługujemy kilkanaście wesel w weekend. Wielu klientów wraca
do nas, by po ślubie zorganizować im też chrzciny, komunie i inne
ważne uroczystości i to nas bardzo cieszy.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Marcin Betliński

Świat Lodów
Zwycięstwa 43, Koszalin
tel. 94 716 23 62
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Webski sklep
w nowej odsłonie

Szef grupy Webski Mariusz Tomczyk

Od początku marca ATOM Webski Sklep, miejsce popularne wśród wszystkich gadżeciarzy z Koszalina i okolic, ma nową siedzibę przy
ulicy Harcerskiej 25. Jak zapowiada właściciel sklepu to dopiero początek rozwoju, który czeka firmę w najbliższym czasie.

N

a oficjalnym otwarciu popularnego sklepu
z elektroniką w środę 1 marca pojawiło się
wielu gości. Dużą część z nich stanowili klienci, którzy marce ATOM Webski Sklep są wierni
od lat. Czekały na nich atrakcyjne promocje,
poczęstunek, szampan i to co najważniejsze – długie rozmowy
o elektronicznych gadżetach.
Przestrzeń do rozwoju
ATOM Webski Sklepu przez ostatnie 5 lat miał siedzibę w lokalu
przy ulicy Drzymały 15, gdzie przed laty znajdowała się popularna
Składnica Harcerska. Mariusz Tomczyk, szef Grupy Webski, zdecydował jednak, że jego firma potrzebuje przestrzeni do rozwoju,
zrezygnował z wynajmu dotychczasowego lokalu i zakupił nowy
– przy ulicy Harcerskiej 25.
- Dzierżawiony lokal nie dawał nam możliwości rozwoju. Głównie ze względu na specyficzny układ architektoniczny budynku.
Ekspozycja produktów na takiej przestrzeni uniemożliwiała naszym klientom zapoznanie się z ofertą sklepu. Byli zdani na doradztwo naszych sprzedawców, bo często tylko oni mogli znaleźć
towar, który interesował kupującego – mówi Mariusz Tomczyk.

– Nowy, większy lokal przy ulicy Harcerskiej 25 umożliwia nam
przedstawienie większej części oferty. Zdecydowaliśmy się na
prezentację produktów na tzw. space wallach, dzięki czemu klienci mogą każdego produktu dotknąć, zapoznać się z jego funkcjonalności i w pełni świadomie zdecydować się na zakup – dodaje.
Nowy sklep rzeczywiście zwraca uwagę dużą przestrzenią oraz
bardzo dużym wyborem produktów. To zdecydowana zmiana
w porównaniu ze starą lokalizacją. Wzrok przykuwają także stonowane kolory wystroju wnętrza bazujące na bieli, czerni i przełamującej je pomarańczy. To trzy kolory, które są elementem identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa.
Proces rozwoju sieci już trwa
Wystrój i organizacja nowego sklepu nie są przypadkowe. Firma w lokalu przy Harcerskiej 25 chce prowadzić działalność wzorcową dla całej sieci, która w ciągu najbliższych dwóch lat ma liczyć
kilkadziesiąt sklepów. Wygląd wszystkich ma być spójny.
- Proces rozwoju sieci już się rozpoczął. Prowadzimy mocno
zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami w regionie.
W tym roku powstaną przynajmniej cztery sklepy w najbliższych
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okolicach Koszalina – zapowiada Mariusz Tomczyk. – Stawiamy na
miasta wielkości Koszalina lub mniejsze. W ten sposób chcemy
dotrzeć z naszą ofertą do rynków, które były do tej pory często
wykluczane. O ile bowiem w dużych miastach zaopatrzenie w nowoczesną elektronikę jest przynajmniej przyzwoite, to w miastach
mniejszych nie ma porządnych sklepów z akcesoriami. Nasi kurierzy handlowi jeżdżą zatem po całej Polsce w poszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji dla naszej sieci – dodaje.
Firma rozwija także sprzedaż w internecie. Poza Allegro
wchodzi na także inne platformy e-commercowe: Arenę,
eBay i Amazon. Do współpracy w tym zakresie zaprasza także podmioty z całego
kraju. W ramach franczyzy
internetowej Grupa Webski
przekazuje franczyzobiorcom
korzystne kontakty handlowe,
wyrazisty przekaz marketingowy oraz rozpoznawalną
w sieci markę największej na
Allegro grupy z branży.
- Franczyza internetowa jest
początkiem naszej współpracy. Wychodzimy z założenia,
że nasz partner musi przejść
taką samą ścieżkę rozwoju
jak my. Nabyć doświadczenia, często z bardzo trudnymi
klientami internetowymi. Jeżeli pomyślnie przejdzie ten
etap to dostanie od nas zgodę na otworzenie sklepu stacjonarnego pod marką Atom
Webski Sklep – mówi Mariusz
Tomczyk.
Jubileusz już na starcie
Firma ATOM Webski Sklep
powstała w 2009 roku. Zatrudnia dziś niemal trzydziestu pracowników. Początkowo
przedsiębiorstwo skupiało się
na sprzedaży internetowej.
Od 2011 roku ma stacjonarny sklep, który jak mówią
pracownicy jest prowadzony
przez gadżeciarzy dla gadżeciarzy. Znajdziemy w nim
wszystkie nowości elektroniczne - akcesoria GSM, gadżety elektroniczne i gamingowe oraz designerskie oświetlenie LED. Wszystko pod hasłem:
„Wszystko czego potrzebuje twoja komórka i nie tylko”.
– Chcemy, żeby w naszym sklepie klient, który pasjonuje się nowymi technologiami znalazł inspirację ponad to czego potrzebuje
– mówi Mariusz Tomczyk.
Sklep cieszy się dużą popularnością wśród koszalinian, gdyż
oferuje wszystkie najgorętsze technologiczne nowinki. Specjaliści
pracujący dla ATOM Webskiego Sklepu wyszukują je podczas targów, zagranicznych podróży biznesowych, śledząc start-upy oraz

oczywiście w Internecie. Wypatrzony sprzęt firma importuje bezpośrednio od producentów, dlatego może je oferować w atrakcyjnych cenach. Niezwykle ważny jest także najwyższy poziom
obsługi klientów- zatrudniani są jedynie ludzie, których cechuje
zamiłowanie do nowoczesnych technologii. Pod czujnym okiem
starszych stażem koleżanek i kolegów realizują firmowe hasło:
„I’m Webski & I know it”.
Wraz z otwarciem sklepu w nowej lokalizacji Grupa Webski
przygotowała dla odwiedzających dodatkowo sporo
atrakcji.
- Zdecydowaliśmy się, że
w marcu – miesiącu startowym, będziemy obchodzić
„zerowy jubileusz”. Dla nas
bowiem teraz czas liczy się od
zera. Do zakupów dołączane
będą ciekawe gratisy, przydatne dla każdego miłośnika
gadżetów. Część usług dla
naszych klientów będziemy
świadczyć nieodpłatnie mówi Mariusz Tomczyk. - Na
wiosnę zaplanowaliśmy też
loterię paragonową, w której główną nagrodą będzie
replika naszej kultowej już
hulajnogi. Będą też nagrody
tygodnia – kamery sportowe,
smartwatche i okulary VR oraz
nagrody dnia - powerbanki i słuchawki itp. Wystarczy
zostawić numer paragonu
zapisany na kartce w sklepie,
a paragon zachować by wziąć
udział w zabawie – dodaje.
Podczas
uroczystego
otwarcia sklep odwiedził
m.in. Adam „Rubik” Zalewski – kierowca wyścigowy,
który współpracuje z Grupą
Webski. Firma bowiem angażuje się we wspieranie
sportu. Jest m.in. sponsorem tytularnym Koszalińskiej
Amatorskiej Ligi Koszyków,
pomagał biegaczom z Rozbieganego Koszalina, wspiera pływaków ze Znicza Koszalin oraz Automobilklub
Koszaliński. Współpracuje
także ze Stowarzyszeniem
Mama w Mieście Koszalin.
W podziękowaniu panie należące do stowarzyszenia na otwarcie
sklepu przy Harcerskiej 25 przygotowały okolicznościowy tort.
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Energyphotography.pl

Atom Webski Sklep
ul. Harcerska 25, 75-073 Koszalin
tel. 666 460 490
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9:00-18:00
sobota 10:00-14:00
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Nowe smaki
w Toscanie

Jest w Koszalinie miejsce, w którym zarówno goście, jak i właściciele nie patrzą na zegarek. Gdzie pyszny i oryginalny posiłek jest
tylko pretekstem do wspólnego spędzenia czasu. Zapraszamy do restauracji Toscana w Pasażu Millenium przy ulicy Biskupa
Czesława Domina 5.

Foto: Marcin Betliński

94

Moda i styl

T

oscana to pasja rodzinna. Prowadzi ją małżeństwo
– państwo Lukrecja i Maciej Buczkowie. Wspólnie
z synem podróżują w poszukiwaniu nowych smaków i z każdej wyprawy przywożą coś nowego.
W potrawach czuć pozytywną energię. Dlatego
klienci, którzy dla właścicieli są jak rodzina, z wyrozumiałością, ale
też niecierpliwością czekają na nich, gdy ci wyruszają w kolejną
podróż i na ten czas zamykają Toscanę.
Nowości w karcie dań
Trudna rezerwacja stolika w weekend wynika m.in. z faktu, że
w tym czasie serwowane są m.in. świeże mule w sosie winnym. To
nie jedyny oryginalny rarytas, na który mogą liczyć goście lokalu.
Krewetki na włoskich kamieniach solnych, bo o nich jest mowa,
to nowość w karcie dań. Właściciele restauracji Toscana zanim
wprowadzą jakąś potrawę do karty, dokładnie ją dopracowują. Na

przykład przepis na krewetki to efekt długiej pracy inspirowany
paroma wyprawami. Takiego przepisu nie ma nikt. - Pomysł na nie
zrodził się po wizycie w Ameryce, a został uzupełniony o sugestie
Chiary, naszej zaprzyjaźnionej włoskiej Mammy – mówi pan Maciej.
W karcie restauracji Toscana znajdziemy masę innych pysznych
potraw. Są to m.in.: pizza Pesto, pizza z truflami, potrawy z serem
mascarpone. Restauracja znana jest także z doskonałych makaronów.
- Ostatnio do karty dań włączyliśmy makaron boscaiola. To
w tłumaczeniu na język polski „makaron drwala”. Bardzo konkret-

ny, którym można się łatwo nasycić. To makaron z mięsem z salsiccia fresco, czyli kiełbasy świeżej. Przepis ten zdradziła nam kochana Chiara – pochodzi jeszcze od jej mamy. Gwarantujemy, że efekt
jest niesamowity – przekonują właściciele Toscany.
Tu nie ma nic na szybko
Zaraz po wejściu do restauracji uwagę zwraca kameralne, przytulne wnętrze. Sporo drewnianych elementów, ciepłe światło, wiele ozdobnych drobiazgów, otwarta kuchnia i unoszący się w powietrzu zapach włoskich potraw.
Czuje się tu coś wyjątkowego, a jest to otwartość właścicieli.
- Lubimy kontakty międzyludzkie. Kuchnia jest otwarta, więc odwiedzający naszą restaurację mogą z nami porozmawiać. Klienci, którzy przychodzą do nas pierwszy raz i widzą panującą u nas
atmosferę, myślą, że obsługujemy wyłącznie znajomych – śmieje
się pan Maciej. - Może to tak wyglądać, bo u nas jest luźno, do-

mowo. Jak w rodzinie. Dużo rozmawiamy, śmiejemy się. Klienci
nie są anonimowi. Często później stają się rzeczywiście naszymi
dobrymi znajomymi, z którymi spotykamy się także poza restauracją – dodaje.
- U nas jest inny klimat. Tu nie ma nic na szybko. Chcemy zarazić
koszalinian panującą we Włoszech kulturą celebrowania jedzenia.
Na dobre jedzenie trzeba poczekać. Dla niektórych może to być
niezrozumiałe i mogą się u nas nie odnaleźć. Ale te osoby, które
chcą zjeść dobrze, zdrowo i w przyjaznej atmosferze doceniają
ten inny, specyficzny klimat – zapewnia pani Lukrecja.
Dziś Toscana to restauracja uznana, z dużym gronem wiernych
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klientów, którzy cenią sobie domową włoską kuchnię i rodzinną
atmosferę.
Czas w Toscanie spędzają grupy przyjaciół czy całe rodziny.
W oczekiwaniu na posiłek, poza rozmową z właścicielami, najmłodsi mogą skorzystać z kącika dla dzieci, a starsi sięgnąć po
gazety czy książki.
Sporo godzin w restauracji poświęconych jest rozmowom
o podróżach. Właściciele wymieniają się doświadczeniami i opowieściami ze swoimi gośćmi. Jak podkreślają jest to cenne źródło
kulinarnych inspiracji .
Wyprawy po smaki
- Wbrew nazwie nie czerpiemy inspiracji tylko z kuchni toskańskiej. Jeździmy po całych Włoszech i inspirujemy się kuchnią z różnych regionów. Szukamy miejscowych ludzi i od nich uzyskujemy
przepisy. Staramy się je później przenosić do Polski – mówi Maciej
Buczek. - Do wyjazdów przygotowujemy się, czytając książki, blogi oraz oglądając filmy poświęcone stronom, w które się akurat
udajemy.
- Nie jesteśmy zamknięci na kuchnię włoską. Wprawdzie jest
ona naszą kuchnią bazową, ale jeździmy też w inne zakątki świata,
aby nasze kubki smakowe cały czas się rozwijały. Dlatego regularnie poszukujemy. A przy okazji po prostu się dobrze kuchnią
bawimy – uzupełnia pan Maciej.

- To wszystko nie udałoby się, gdyby nie nasi cudowni goście,
którzy nas wspierają w rozwoju. Nie tylko nie narzekają, jeżeli nasza restauracja jest przez jakiś czas zamknięta, ale też zachęcają
nas do wyjazdów w poszukiwaniu nowych inspiracji i smaków.
Wiedzą bowiem, że gdy wrócimy to podzielimy się z nimi naszymi
kulinarnymi doświadczeniami.
Pozostaje zatem sprawdzać, jakie smaki przywieźli z najnowszej
podróży właściciele restauracji Toscana.
ul. Domina 5/4 (Pasaż Millenium), Koszalin
tel. 602 677 340
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Foto: Marcin Czernicki

Radosny
Dzień
Kobiet
Coraz liczniejsze grono pań uczestniczy
w spotkaniach z cyklu Dama na Obcasach,
które odbywają się w mieleńskiej restauracji Biała Dama. W ostatnim, związanym
z Dniem Kobiet, było ich blisko siedemdziesiąt. Panie ufundowały wspólnie rowerek dla małej, przewlekle chorującej Zosi,
podopiecznej Fundacji Pokoloruj Świat.
Podczas spotkania rowerek trafił w ręce
uradowanej dziewczynki. Spotkania z cyklu
Dama na Obcasach to okazja do oderwania się od codziennych spraw, do spotkań
i rozmów. Zawsze pojawiają się na nich elementy związane ze zdrowym stylem życia,
pielęgnacją urody, modą.
Kolejne spotkanie planowane jest w czerwcu br., już na świeżym powietrzu, ale nadal
w gościnie u właścicieli hotelu Marina Mielno.

Kroniki
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Foto: Agnieszka Stępniewska

Bal
z charytatywnym
przesłaniem
Pierwszy Bal Charytatywny Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Filia Koszalin odbył się w Sianowie
w Domu Gościnnym Rutikal w ostatnią sobotę karnawału. Z licytacji, które prowadził
Daniel Klusek, zebrano około 18 tysięcy
złotych . Gościem specjalnym była aktorka
telewizyjna i teatralna Agnieszka Wielgosz
oraz uczestnik The Voice of Poland Łukasz
Choroń.

Kroniki
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Sukces
aktorów
amatorów
Nieformalna grupa „Jak nie my to kto”
(Marzena Olszyńska, Hanna Mojsiuk, Natalia Witkowska, Katarzyna Glomb, Elżbieta
Konarska), Centrum Kultury CK105 i Fundacja Pokoloruj Świat były organizatorami
spektaklu „Kramik Świętego Mikołaja”. Wystąpiło w nim kilkudziesięciu aktorów – dorosłych i dzieci. Wydarzenie miało cel charytatywny. Udało się zebrać 16 tys. złotych,
które przekazane zostały na rzecz leczenia
Marcela Wierzbickiego oraz na potrzeby
dzieci z Mini Studia Piosenki i Poezji CK105.
Reżyserem przedstawienia była pani Ewa
Turowska.
Szersze informacje i większą liczbę zdjęć
znajdą Państwo na naszej stronie www.prestiztkoszalin.pl

Kroniki
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Foto: Marcin Torbiński

Zmiana u steru
koszalińskiego
klubu Kiwanis
Kierowanie działalnością lokalnych klubów
charytatywnych Kiwanis, skupiających panie rozmaitych zawodów, powierzane jest
jednej z członkiń na rok. Minęła właśnie kadencja mec. Grażyny Psiuch. Stery przejęła
od niej przejęła pani Barbara Jaroszyk.

Kroniki
Foto: Agnieszka Orsa

Ostatki
w klimacie
PRL
Dużo starań włożyli organizatorzy ostatkowej imprezy w restauracji Biała Dama,
byli wiarygodnie odtworzyć klimat schyłkowego PRL-u. Właściwie każdy element
imprezy wpisywał się w ten klimat: menu,
muzyka, stroje. Był nawet kącik urządzony
tak, jakby był żywcem przeniesiony z lat
siedemdziesiątych poprzedniego wieku.
Humory setce bawiących się gości dopisywały, co doskonale widać na naszych fotografiach.
Kolejna impreza tematyczna w Białej Damie już w powielkanocny piątek, 24 kwietnia. Będzie to wielkie Wild West Party, czyli
zabawa w stylu Dzikiego Zachodu.
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Lista dystrybucji

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon, ul. Bp. Cz. Domina 9/4
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz.
Domina 5 (Pasaż Millenium)
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
Darłowo

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Cliniq- Klinika Pięknej Skóry,
ul. Spółdzielcza 7, Koszalin
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
MS Dental Stomatologia Michał Snoch,
ul. Zientarskiego 2/1, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł
Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg

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

HOTELE

KANCELARIE

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

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

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

SKLEPY
Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus, ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Ankam ul. Piłsudskiego 5, Koszalin

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 Jankowscy S. J,
ul. Diamentowa 2,Koszalin
BIURA PODRÓŻY
AGA HOLIDAY Biuro Podróży
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A

TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)
INNE
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
Koszalińska Izba Przemysłowo
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

SZUKASZ
PRACY?
MY SZUKAMY CIEBIE!
Jesteś najlepszy? Dołącz do nas!

Nasza szybko rozwijająca się grupa firm branży okiennej oferuje od zaraz pracę inżynierom,
automatykom, technologom, operatorom CNC, stolarzom, pracownikom produkcji, handlowcom…

Pytania dotyczące pracy prosimy wysyłać pod adresem: praca@dobreokna.com
Kontakt telefoniczny - 94 346 23 18
Kontakt osobisty - PUF sp. z o.o., Koszalin, ul. Różana 5 (Dział Kadr, II p.)

