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SŁOWO OD WYDAWCY
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O
Fot. Wojciech Wójcik

statnio coraz częściej słyszę pytanie, co też sądzę o pomyśle powołania województwa środkowopomorskiego.
Przyznam od razu: kwestia ta snu z powiek mi nie spędza. Jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o ocenę szansy na to, by
kampanijne słowo polityków stało się ciałem. Mam obawę, że
skończy się to wszystko kolejnym zawodem zwolenników wojewódzkiej odrębności koszalińsko-słupskiej.
Właśnie: koszalińsko-słupskiej. Te miasta zdają się najsilniej optować za rewizją mapy administracyjnej kraju. Ale co o tym sądzą na przykład mieszkańcy Wałcza? Bo że przymierzany do nowego tworu Złotów słyszeć o tym nie chce, wiem
z pierwszej ręki. Podobnie protestują gminy kaszubskie na wschodzie dawnego
Słupskiego. A Kołobrzeg wzgardliwie prycha, bo dla niego nie Koszalin jest ważny, ale Poznań, Warszawa i Wrocław, skąd płyną inwestycje (wcale nie państwowe, ale te prawdziwe – prywatne).
Przemawiają do mnie częściowo niektóre argumenty zwolenników siedemnastego województwa. Rozmaite instytucje, które trzeba by odtworzyć, dałyby
pracę co najmniej kilkuset osobom. I rzeczywiście byłoby to pole do rozwijania
karier dla młodych, wykształconych ludzi, których obecnie wysysają nam atrakcyjniejsze miasta i regiony. I pewnie drugie tyle miejsc pracy utworzyłyby banki
i im podobne firmy, przymuszone niejako do powołania oddziałów w kolejnym
województwie. Ale co ponadto?
Myślę, że koszty finansowe i społeczne takiej operacji byłyby ogromne i zbyteczne. Od mnożenia administracji gospodarka nie wzrasta. Wręcz odwrotnie.
Może więc lepiej energię obrócić na wzmacnianie więzi lokalnych i lokalnej
przedsiębiorczości?
Sam Koszalin jakoś „odchorował” utratę prestiżu stolicy województwa. I nie
brak atrybutów wojewódzkości nam obecnie najbardziej doskwiera, ale sprawy, których nawet mając środkowopomorską odrębność byśmy nie byli w stanie załatwić sami. Myślę na przykład o naszym wykluczeniu komunikacyjnym.
Mogę się komuś wydać bliski obsesji z tym ciągłym powtarzaniem, jak ważna
jest dla nas trasa S11 (nie tyle S6, ale właśnie „jedenastka”). Dopóki turyści nie
będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie dojechać na Środkowe Wybrzeże,
dopóty rozwój tego terenu będzie się ślimaczył. I o to trzeba walczyć, szukając
sprzymierzeńców gdzie się da, a zwłaszcza w Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu.
***
Czy Państwo zauważyli zmianę naszej strony internetowej?
Jej obecny adres to: www.prestizkoszalin.pl
Jest przystosowana do wygodnego wyświetlania nie tylko na ekranach komputerowych, ale również na wszelkich urządzeniach mobilnych.
Zapraszamy do wypróbowania i zapisania sobie adresu w ulubionych.
Projekt strony jest dziełem młodego koszalińskiego grafika Mateusza Małeckiego, któremu bardzo dziękujemy.
Andrzej Mielcarek

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Redakcja: „Prestiż Magazyn Koszaliński”
ul. Wyszyńskiego 3/7, 75-062
telefon: +48 664 774 776
email: prestizkoszalin@gmail.com
www.prestizkoszalin.pl

Wydanie w formacie PDF:
www.issuu.com/prestizkoszalinski
Redaktor naczelny: Andrzej Mielcarek
e-mail: andrzej.mielcarek@gmail.com
telefon: +48 664 774 776
Skład gazety:
www.PROduktART.com.pl Maciej Jurkiewicz

Dział Reklamy i Marketingu:
Agnieszka Staszewska (szef)
e-mail: prestizkoszalin@gmail.com
telefon: +48 883 900 791
Wydawca: Zarządzanie i Szkolenia Andrzej
Mielcarek, ul. Gajowa 14, Koszalin
Druk: KaDruk Sp z o.o., Szczecin

6

SPIS TREŚCI
Na okładce:
Piotr Rowiński właściciel salonu
samochodowego Auto Galeria
Foto: Wojciech Gruszczyński
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Morsy znów bawią się w Mielnie
Zalety zdrowotne kąpieli w lodowatej wodzie znane są od wieków. Leczą, działają profilaktycznie, wpływają
cudownie zarówno na duszę jak i ciało. Ich zwolennicy spotykają się już w najbliższy weekend w Mielnie.
Rozpoczyna się bowiem XIII Międzynarodowy Zlot Morsów, największa tego typu impreza w kraju.

D

o stolicy polskiego morsowania – a na taką wyrasta właśnie Mielno - zjadą Morsy i Foczki z Polski i zagranicy.
Udział w Zlocie zapowiedziały 93 kluby i około 1600
osób - mówi Łukasz Molski z mieleńskiego Centrum
Promocji i Informacji Turystycznej, będący organizatorem tego
przedsięwzięcia. Dodaje, że na niedzielną (14 lutego br.) kąpiel
w Bałtyku zapisało się ponad 1480 osób, a liczba ta do ostatniej
chwili może wzrosnąć.
Kąpiele w lodowatej wodzie to dość ekstremalny sport ale
jednocześnie taki, który może być uprawiany bez względu na
wiek. Najstarszy uczestnik
poprzednich mieleńskich
Zlotów liczył sobie ponad
80 wiosen, a najmłodszy...
zaledwie trzy miesiące. Zdaniem Łukasza Molskiego
morsowanie to świetna zabawa, ale przede wszystkim
propagowanie zdrowego
trybu życia i zimowa promocja Mielna.
W programie trzydniowej
imprezy przewidziane są
różne atrakcje, ale te najbardziej widowiskowe odbędą
się w niedzielę. Tego dnia bowiem przez ulice Mielna przejdzie
wielobarwny korowód Morsów i Foczek zakończony wspólną kąpielą w Bałtyku.
Program Zlotu oraz inne informacje na jego temat znajdą Państwo na stronie internetowej: www.zlotmorsow.mielno.pl
Relacje fotograficzne i filmowe ze zlotowych wydarzeń
nasz magazyn będzie udostępniał zaś na bieżąco na stronie:
www.prestizkoszalin.pl
Tegoroczny Międzynarodowy Zlot Morsów patronatami objęli
Minister Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu Koszalińskiego i Wójt Gminy
Mielno.
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Radiu Koszalin przybywa słuchaczy
Najnowsze badania słuchalności stacji radiowych w Polsce przynoszą bardzo dobre wiadomości Radiu Koszalin.
Ostatnia fala badawcza (październik-grudzień 2015) po raz kolejny wskazuje na wzrost liczby słuchaczy rozgłośni
zarówno na terenie Koszalina, dawnego województwa koszalińskiego, jak i regionu środkowopomorskiego.
Autor: Adam Różański

Przeciętnie słuchacz Radia Koszalin spędza z nim prawie 3 godziny dziennie.

J

ednocześnie średni czas słuchania stacji utrzymuje się na
poziomie przekraczającym 160 minut. W praktyce oznacza to, że coraz więcej osób włączając koszalińską rozgłośnię, spędza z nią blisko trzy godziny każdego dnia! Pod
tym względem Radio Koszalin jest w pierwszej trójce regionalnych
rozgłośni Polskiego Radia.
Jak to można zinterpretować? Czy dobre wyniki to skutek ostatnich zmian w ramówce? O komentarz poprosiliśmy Adama Kasprzyka, dyrektora programowego Radia Koszalin: - Od września
ubiegłego roku systematycznie modyfikujemy ofertę programową.
Naszym celem jest zbudowanie radia, w którym najistotniejszym
elementem będą informacje lokalne. Stąd w Radiu Koszalin większa liczba gości, ekspertów, rozmów ze specjalistami i komentarzy.
Nasi reporterzy są obecni wszędzie tam, gdzie dzieją się wydarzenia istotne dla naszych słuchaczy. Na szczególną uwagę zasługuje
pasmo komentarzy, które emitujemy w trzeciej godzinie popołudniowego Studia Bałtyk (od poniedziałku do piątku po godzinie
16.00). W rozmowach tych uczestniczą nie tylko dziennikarze Radia
Koszalin, ale także przedstawiciele innych mediów lokalnych, którzy
odnoszą się do najważniejszych wydarzeń dziejących się w regionie, kraju i świecie.
SMS-y od słuchaczy stały się istotnym elementem niemal każdej
audycji Radia Koszalin. Nasi słuchacze wysyłają nam informacje drogowe, komentują tematy poruszane w programie i zgłaszają swoje
problemy, w rozwiązaniu których próbujemy im pomóc. Taki sposób
komunikacji zdecydowane poprawił naszą interaktywność – w trakcie każdej audycji jesteśmy w stanie odnieść się do większej liczby zgłoszeń od słuchaczy, niż w przypadku dotychczas stosowanej
komunikacji telefonicznej (która oczywiście pozostała, jako element
uzupełniający SMS-y). Radio Koszalin uaktywniło się także na portalach społecznościowych, a nasi słuchacze doceniają takie nasze zaangażowanie, o czym świadczy rosną liczba osób „obserwujących”.

„Unplugged Radia Koszalin” to cykl koncertowy, który przypadł bardzo
do gustu słuchaczom. Tutaj pamiątkowe zdjęcie po koncercie grupy Pectus.
W ostatnim czasie zainaugurowaliśmy cykl „Radio Koszalin
o północy”, jako element uzupełniający koncerty odbywające się
pod szyldem „Unplugged Radia Koszalin”. Nowy projekt uzupełnił
dotychczasowa ofertę Radia Koszalin, nadal organizujemy cieszące się olbrzymim zainteresowaniem spotkania Radiowego Klubu
Obieżyświata, powróciliśmy do promocji twórczości ludowej podczas „Wieczorów na ludowo”, przed nami także kolejne koncerty
muzyki poważnej. Tym samym już niemal co tydzień, proponujemy
mieszkańcom regionu udział w wydarzeniach przygotowywanych
w Studiu Koncertowo-Nagraniowym im. Czesława Niemena. W najbliższym czasie planujemy: koncert Kasi Wilk (18 lutego br.) i Kasi
Cerekwickiej (22 lutego br). W marcu na naszej estradzie zaprezentują się Marcin Zabrocki oraz Sarsa. Wstęp na wszystkie wydarzenia
odbywające się w studiu Radia Koszalin jest bezpłatny, a zaproszenia rozdajemy w czasie audycji – warto zatem nas słuchać.
Chcemy żeby Radio Koszalin było najważniejszym medium w regionie. Bardzo zależy nam na obecności w mediach ogólnopolskich, a to za sprawą tzw. cytowalności. I tutaj możemy pochwalić się
sukcesami. Nasze wywiady z najważniejszymi politykami cytowane
były w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i najważniejszych tytułach prasowych.
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Cztery nowe Koszalińskie Orły
Tegoroczne spotkanie noworoczne organizowane przez prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego stało się okazją
do wręczenia czterech nagród za szczególne osiągnięcia w roku 2015. Uroczysta gala odbyła się 11 stycznia br.
w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej. Uświetnił ją występ koszalińskich filharmoników pod batutą Michała
Kocimskiego i z tenorem Dariuszem Stachurą jako solistą.

Laureaci oraz Piotr Jedliński, prezydent Koszalina

W

dziedzinie „Społeczna odpowiedzialność” Koszaliński Orzeł trafił do rąk Małgorzaty Kaweńskiej-Ślęzak
oraz Waldemara Ślęzaka, którzy są założycielami
(a pani Małgorzata także prezesem) Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Głównym jej celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie samotnym,
bezdomnym matkom z dziećmi. Fundacja zajmuje się wspieraniem
osób niepełnosprawnych, działalnością charytatywną, reintegracją
zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opieką zdrowotną oraz rozwojem wolontariatu.
Fundacja była pomysłodawcą mieszkania chronionego dla bezdomnych i samotnych matek. Przekazany przez samorząd Koszalina lokal o powierzchni 115 m kw. przy ul. Jana z Kolna został wyremontowany staraniem wolontariuszy fundacji. Pieniądze na ten cel
fundacja pozyskała podczas koncertu charytatywnego w Filharmonii Koszalińskiej oraz od Fundacji Espersen. Materiały budowlane
przekazali zaś koszalińscy przedsiębiorcy (m.in. ogromny wkład
miała tu firma Kuncer) i oni również na zasadzie wolontariatu wykonali prace remontowe.
W dziedzinie „Gospodarka” nagrodzona została Fabryka Maszyn
BUMAR-Koszalin SA za „za nieustanny rozwój, rozmach w działaniu
oraz trwały sukces gospodarczy”. Podstawowym profilem działalności Bumaru jest produkcja ratowniczych podnośników hydraulicznych montowanych na podwoziach samochodowych dla jednostek Straży Pożarnych w kraju i za granicą.
Bumar-Koszalin S.A. jest także producentem hydraulicznych
podnośników montażowych przeznaczonych do zastosowań wojskowych, cywilnych w tym dla służb energetycznych.
W dziedzinie „Edukacja” Koszalińskiego Orła odebrało II Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego za „zaangażowanie w utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji i wychowania

Tenor Dariusz Stachura z dyrygentem Michałem Kocimskim
oraz realizację idei szkoły nowoczesnej i partnerskiej”. Od zawsze
szkoła przywiązuje wielką wagę do jakości i wyników nauki. O wysokim poziomie nauczania świadczą sukcesy uczniów szkoły w olimpiadach przedmiotowych oraz wysokie pozycje w ogólnopolskich
rankingach.
Od dwóch lat szkoła notuje najwyższą zdawalność egzaminów
maturalnych w Koszalinie i jest jedyną szkołą w mieście, w której
w stu procentach zdawany jest egzamin maturalny z matematyki.
W dziedzinie „Kultura” wyróżniona została Szkoła Tańca Top Toys
Anna Dubrownik za „nieustającą pasję i taneczne mistrzostwo”. Top
Toys świętuje jubileusz dwudziestolecia pracy artystycznej.
Nauczyciele TT legitymują się wybitnymi osiągnięciami, wieloletnim doświadczeniem, własnym bogatym dorobkiem artystycznym. W szczególności warto podkreślić sukcesy indywidualne
i grupowe Diany Staniszewskiej, Marcina Konopackiego, Małgorzaty i Eweliny Nidzgorskich, Maćka Orłowskiego. Top Toys od
wielu lat angażuje się również w działalność charytatywną, uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych i organizuje m.in. pomoc
dla zwierząt ze schroniska.
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Jacek Borkowski
charytatywnie
Fundacja Pokoloruj Świat organizuje koncert
charytatywny zatytułowany „Po prostu miłość”, w którym
wystąpi Jacek Borkowski (Teatr Variette Muza,
26 lutego br., godzina 19.00).

Nowość w BTD
Komedia o lekkim zabarwieniu spirytystycznym – tak
w największym skrócie można opisać najnowszą
premierę
Bałtyckiego
Teatru
Dramatycznego
zatytułowaną „Seans".

REKLAMA

Foto: Izabela Rogowska

W

związku z koncertem Fundacja emituje 300
cegiełek wartościowych po 50 złotych każda, z których dochód zostanie
w całości przeznaczony na wydanie książki autorstwa koszalinianki, Alicji Wendekier, opowiadającej o miłości matki do
dziecka i o jej zwycięskiej walce
z białaczką jej syna. „Mamusiu,
ja chcę żyć” to opowieść, którą
podyktowało samo życie. Los
chciał pani Alicji odebrać syna
dwa razy. Ona tę walkę wygrała,
a pomogli jej przyjaciele z Koszalina, których znamy na co
dzień.

K

lasyczny tekst Noela Cowarda wyreżyserował Zdzisław
Derebecki. Trwający niemal dwie godziny spektakl to
historia seansu spirytystycznego, sprowadzającego
z zaświatów zmarłą żonę głównego bohatera, Karola.
To - jak można się domyślić - powoduje lawinę konsekwencji, nieporozumień i męsko-damskich przepychanek, zwłaszcza z aktualną małżonką pisarza, podsycanych przez zwariowane medium,
Madame Arcati. Na scenie: Wojciech Kowalski, Dominika Mrozowska, Małgorzata Wiercioch, Beata Niedziela, Jacek Zdrojewski
oraz gościnnie: Aleksandra Długosz i Katarzyna Jędrychowska.
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Gratulacje dla redaktor Grażyny Preder
,,Pogranicze" to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów radiowych w kraju. Od 2002 roku organizuje go Radio
Olsztyn, a adresuje do reportażystów pielęgnujących pamięć o dziedzictwie kulturowym i historycznym.
Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone 24 reportaże. Nagrodzono Grażynę Preder z Radia Koszalin, Grażynę
Bochenek z Radia Rzeszów oraz Joannę Sikorę z Radia Białystok.

G

rażyna Preder komentuje: - Konkurs
"Pogranicze" w swoim założeniu dotyczy pogranicza kultur i historii obszarów
przygranicznych, gdzie dokonywały się
i pozytywne, i negatywne zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe, międzyludzkie. W naszym regionie tematów nie brakuje ze względu na niemiecką
przeszłość tych ziem, ale też z powodu obecności
Kaszubów, Romów i Ukraińców. Zarówno ja , jak
i moi koledzy z Radia Koszalin, wielokrotnie braliśmy
udział w tym konkursie. Mnie udało się go wygrać
po raz drugi. Pierwszy raz - sześć lat temu, kiedy jury
doceniło mój reportaż pt. "Jakby do nieba przyszła",
o młodej Kaszubce, wywiezionej w końcówce wojny
w głąb Rosji w charakterze branki zwycięskiej armii.
Na zsyłce spędziła ona kilkadziesiąt lat, zanim - dzięki
wysiłkom bliskich - mogła wrócić do rodzinnej wsi na Kaszubach.
Na temat obecnie nagrodzonej audycji zatytułowanej „Po wojnie
w niemieckiej szkole" trafiłam przypadkowo, kiedy we wsi Ciecholub
realizowałam audycję o pani Marii Ławrynowicz, emerytowanej nauczycielce, liderce wiejskiej społeczności, która jako pamiątkę przeszłości przechowuje szyld niemieckiej szkoły działającej w Ciecholubiu po wojnie. Niemiecka szkoła w powojennej Polsce? Jak to było

możliwe? Zaczęłam szukać odpowiedzi na to pytanie
i dotarłam do uczestników i badaczy tego mało znanego fragmentu powojennej historii. Rozmawiałam
z nielicznymi już uczniami tych szkół, z historykiem-regionalistą Benedyktem Reszką, który pisał artykuły o tym szkolnictwie. Wreszcie z przedstawicielami
mniejszości niemieckiej z naszego regionu, którzy pomogli mi dopisać ciąg dalszy swoich losów, opowiedzieli, jak im się wiodło po wojnie w Polsce. Nawiasem
mówiąc w Ciecholubiu nie ma już żadnej niemieckiej
rodziny. Jedynie w sąsiedniej wsi Biesowice mieszka
pan Gustaw Richter, poczuwający się do niemieckich
korzeni. Ale jego dzieci już niekoniecznie...
Dlaczego uprawiam reportaż, chociaż się nie opłaca? Przede wszystkim dlatego, że daje najwięcej satysfakcji twórczej, jakkolwiek patetycznie to zabrzmi.
Stwarza możliwość konstruowania opowieści, pisania dźwiękiem
i pokazywania świata, który ma zainteresować słuchaczy, uruchomić
ich emocje, ma przemówić bogactwem dźwięków, albo zastanowić
nad znaczeniem ciszy, która w reportażu potrafi być niezwykle wymowna. Chciałabym, aby bohaterowie moich reportaży nie przemknęli, ot tak sobie w biegu dnia, ale by uruchomili wyobraźnię
słuchaczy i skłonili ich do głębszej refleksji.
REKLAMA
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AUTO
GALERIA

FIRMA SZYTA NA MIARĘ
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI

Piotr Rowiński nie ukrywa, że na jego myślenie o biznesie silnie wpłynęły wzorce
niemieckie. Porządek i uczciwość to podstawowe wartości jakimi się kieruje, a Auto
Galeria to efekt dokładnie przemyślanego planu. Jej cele właściciel ujął w misji firmy:
„Pragniemy każdego klienta traktować tak, aby czuł, że jest najważniejszy na świecie.
Nawet w najprostszych rzeczach dążyć do doskonałości. Robiąc rzeczy wielkie, nigdy nie
zapominać o tych najmniejszych. Pamiętać, że szczęścia można doświadczyć tylko wtedy,
gdy dajemy je innym”.

P
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ogodny, uśmiechnięty, zawsze w ruchu.
Rocznik 1972. W Koszalinie zamieszkał
z rodziną 15 lat temu - z wyboru. Szybko
się zadomowił.
Kiedy rozmawiamy z Piotrem Rowińskim o tym, co spowodowało, że życie zawodowe związał z biznesem, a na dokładkę z biznesem samochodowym, zwraca
uwagę na miejsce, w którym dorastał. Uczył się w technikum samochodowym w Słubicach. Jak wielu korzystał z przywileju mieszkańców strefy przygranicznej: mogli oni bez ograniczeń przekraczać
granicę z Niemcami. Kontrast między warunkami życia po dwóch
stronach Odry był ogromny. Tam półki pełne kolorowych towarów,
u nas szarzyzna i puste sklepy.
To wtedy – wspomina - po raz pierwszy odezwał się z nim gen
przedsiębiorczości. Zaczął handlować towarami kupowanymi
w Niemczech. Rynek był nienasycony. W Polsce wciąż atrakcją były
na przykład dezodoranty, pasta do zębów w miękkiej tubce czy
piwo w puszce. Zastrzega, śmiejąc się: - Nigdy niczego w szkole
z tego powodu nie zawaliłem. Zawsze byłem jednym z najlepszych
uczniów w klasie.
Niemniej miał już swoje pieniądze i kiedy ukończył szkołę kupił
na spółkę z kolegą pierwszy samochód – używanego forda escorta.
- To był rok 1993. Posiadanie samochodu nadal było synonimem
luksusu, a my, młodzi ludzie, mogliśmy sobie na niego pozwolić –
mówi Piotr Rowiński. – Na samochód pracowało się wtedy latami.
Wir interesów wciągał go coraz bardziej. Nic dziwnego, że szybko zrezygnował ze studiów i ostatecznie nie został inżynierem sanitarnym i ochrony środowiska. Jego decyzja była kompletnie
niezrozumiała dla rodziców, zaburzała odwieczny, wydawałoby
się, porządek: matura – studia – praca. Z perspektywy czasu mówi
o tym tak: - Rozumiałem pretensję rodziców, ale wiedziałem, że to
jest czas, który muszę wykorzystać inaczej. Nadrobiłem później, już
mieszkając w Koszalinie, tę edukacyjną zaległość z dużą nawiązką.
Handlem zajmował się także po założeniu rodziny. Żona, pani
Jolanta, prowadziła stoisko obuwnicze na bazarze, a on trudnił się
handlem samochodami sprowadzanymi głównie z Niemiec. Jak
podkreśla, z szacunkiem przyglądał się niemieckiemu porządkowi,
systematyczności, przejrzystości w interesach. – Imponowało mi to.
Wtedy już na dobre ukształtowało się we mnie przekonanie, w jaki
sposób chcę prowadzić interesy.
POCIĄG DO NOWEGO JORKU
Prowadząc swój niewielki biznes, znalazł się, jak mówi, w „pociągu do Nowego Jorku”, w pociągu do kapitalizmu i normalnego
świata. Wszystko co było wcześniej niemożliwe, stawało się w Polsce możliwe.
Pierwszą działalność gospodarczą założył w 1993 roku. Handel
używanymi samochodami kwitł. Pan Piotr i jego wspólnik sprowadzali auta po wypadkach i kolizjach, naprawiali je, a potem sprzedawali. Wpadli w tygodniowy rytm: czwartek – giełda w Poznaniu,
sobota - Lubin, niedziela – znowu Poznań.
- Obserwowałem zderzenie dwóch światów: z jednej nasze kombinatorstwo i wieczny chaos, a z drugiej niemieckie poukładanie,
ład, solidność. Wtedy jeszcze nie wyobrażałem sobie, że u nas
w Polsce może być kiedyś tak samo jak u nich - wspomina. - U nas
wciąż się zmieniało prawo, niczego nie można było być pewnym.
Byliśmy na łasce i niełasce celników i pograniczników. Bywało, że
staliśmy po kilkadziesiąt godzin na granicy. Po siedmiu latach tej
mordęgi byłem już zmęczony.
Koszalin, rok 2000
Przyszedł czas na zmiany. Trochę przyspieszył je los. Dziecko państwa Rowińskich okazało się alergikiem. Lekarze zalecali zmianę
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klimatu. Stąd pomysł na Koszalin. – Wtedy czułem się wykończony
prowadzeniem działalności gospodarczej. Brakiem jasnych przepisów tym, że mogły się one zmienić z dnia na dzień – mówi. – Podjęcie stabilnej pracy w garniturze wydawało mi się wygraną na loterii.
Starał się o pracę w salonie samochodowym firmy Dudojć, dealera Śkody, Volkswagena i Audi. Był idealnym kandydatem: otwarty, kontaktowy, z przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem
handlowym. Zakotwiczył tam na cztery lata, szybko awansując. –
Sprzedawałem volkswageny. Jeździłem na szkolenia. Uzyskałem
certyfikat autoryzowanego sprzedawcy VW, który pozwalał mi podjąć pracę w dowolnym salonie marki. Jako sprzedawca volkswagenów osiągałem najlepsze wyniki w kraju. Wszystko szło znakomicie.
Jestem dotąd ogromnie wdzięczny państwu Joannie i Tadeuszowi
Dudojciom, od których bardzo dużo się nauczyłem – mówi. – Zetknąłem się u nich z dobrą, przypominająca Niemcy, organizacją
pracy. Poznałem prawidłowy obieg dokumentacji w firmie. Zrozumiałem również, jak ważny dla powodzenia w biznesie jest dobry
plan. To wszystko bardzo mi się później przydało.
Nie byłby sobą, czyli człowiekiem, którego rozpiera energia,
gdyby nie robił czegoś ponad etat. Nadal handlował autami, choć
oczywiście w dużo mniejszej skali niż wtedy, kiedy mieszkał w Słubicach. Ale z czasem ta dodatkowa działalność rozkręciła się na tyle,
że łączenie dwóch zajęć było nie do pogodzenia.

jedną uczelnię, potem drugą. Ze studiów wyniosłem przeświadczenie, że dobra firma musi mieć porządny biznesplan. Stworzyłem go.
Inna ważna rzecz: firma musi mieć misję. Napisałem ją. Wisi u nas
na ścianie w centralnym miejscu. Odzwierciedla to, co chcę robić.
Mam nadzieję, że będzie kultywowana przez kolejne pokolenia
Rowińskich. Kiedy startowałem z biznesem w 1993 roku, chciałem
mieć porządną pieczątkę i wizytówki, bo nikt z podobnych do mnie
nowicjuszy ich wtedy nie miał. Potem chciałem mieć salon sprzedaży, chociaż na dobrą sprawę i bez niego bym się obszedł, stawiając
na placu przyczepę kempingową i w niej prowadząc transakcje. Ale
ja chciałem inaczej. Podobna sprawa ze sformułowaniem misji dla
firmy. W ten sposób znowu wyznaczyłem sobie cel i mam nadzieje,
że w niedługim czasie Auto Galeria stanie się w Koszalinie rzeczywistym „motoryzacyjnym miejscem spotkań”.
LUDZIE

Piotr Rowiński z pracownika stał się pracodawcą, a więc szefem –
człowiekiem od wyznaczania zadań i rozliczania. On sam podkreśla,
że o swojej roli nigdy nie myśli w kategoriach dominacji. Woli się
widzieć jako jeden ze współpracowników. W naszej rozmowie po
raz pierwszy pojawia się słowo „pokora”. – Mam jej ogromnie dużo
wobec ludzi, z którymi pracuję. Bardzo ich cenię i szanuję. To oni
tak naprawdę są firmą, bo bez nich byłby to tylko szyld i budynek.
KOSZALIN, ROK 2004
Odchodząc z etatu, otwierając ponownie własny biznes, pan
Piotr zaryzykował. Ale zaryzykowała również pani Anna TomaszewNie chciał już sprzedawać samochodów w taki sposób, jak wcze- ska, która przyszła do powstającej dopiero Auto Galerii z salonu
śniej, czyli na bazarach, giełdach, pod chmurką. Wynajął pomiesz- dealerskiego Forda. Obecnie pełni funkcję dyrektora w firmie. –
czenia przy ulicy Gnieźnieńskiej
„Samochodziara” z krwi i kości.
po dawnym salonie samochoMa ogromną wiedzę. Mogłaby
dowym Mitsubishi. Postanowił,
dyskutować o motoryzacji z także poprowadzi własny salon sasówkarzami, którzy jak wiadomo,
mochodowy, z tym, że nie okrewiedzą wszystko – śmieje się pan
ślonej marki, ale samochodów
Piotr. - We dwójkę tworzyliśmy tę
Stosowane przez nas praktyki oparte są na uczciwości
używanych.
firmę. Po nocach myliśmy, sprząi jawności. Chcielibyśmy, by stały się one w handlu
I znów pomocna okazała się
taliśmy, przygotowywaliśmy sasamochodami powszechne. Zależy nam bowiem na doobserwacja rzeczywistości za
mochody do sprzedaży. Ale ile
Odrą. Pan Piotr wspomina: - Nie
mieliśmy wtedy energii, euforii,
brym wizerunku nie tylko Auto Galerii, ale całej branży.
wymyśliłem prochu. Wystarczyło
zapału! To jeszcze nie był ten
wdrożyć to, co robiło na mnie
etap, że miałbym spisany plan.
wrażenie w Niemczech. Był to czas, kiedy do Polski w jednym tylko On istniał gdzieś w mojej głowie, ale wiele się jeszcze działo na zaroku w tak zwanym imporcie indywidualnym sprowadzono milion sadzie całkowitej spontaniczności.
samochodów. Wszyscy wróżyli mi klęskę, bo proszę, jaka konkurenDrugi raz słowo „pokora” pojawia się, kiedy rozmowa schodzi na
cja! Ale to ja miałem rację. Dostrzegłem niszę rynkową i ją wyko- temat klientów. - Od samego początku najważniejszy jest dla nas
rzystałem.
klient. Po drodze popełniliśmy mnóstwo błędów. Mógłbym długo
Do Polski rzeczywiście płynęła wtedy szeroka rzeka samocho- przepraszać wszystkich, którzy poczuli się źle obsłużeni, mieli o coś
dów. Ale jednocześnie nabierało na sile inne zjawisko. Otóż Polacy, pretensję. Z każdej takiej sytuacji wyciągamy wnioski, czegoś się
którzy kupili nowe auta u polskich dealerów w latach 90. zaczęli je uczymy. Pracownikom powtarzam zawsze, a niektórzy są ze mną od
wymieniać. Pojawił się nowy segment rynku. Owszem, auta używa- pierwszego dnia: „obsługujcie klientów tak, jakbyście sami chcieli
ne, ale z wiarygodnym przebiegiem na liczniku, ze znaną historią być obsłużeni”. To jest początek i koniec drogi do sukcesu. My nie
serwisowania, napraw i ubezpieczenia. Wobec sprowadzanych nie szukamy nowych rozwiązań, nowego sposobu wymiany klocków
wiadomo skąd, nie wiadomo przez kogo, ze sfałszowanymi często hamulcowych czy nowego sposobu wymiany oleju. Ale jak wymielicznikami, te samochody okazały się bardzo konkurencyjne. - Oczy- niamy olej, to wymieniajmy go dołem a nie górą, nie odsysajmy go,
wiście byliśmy na wyższej półce cenowej, więc nie dla każdego do- tylko spuszczajmy. Stosujmy najlepsze filtry, dając klientowi prawo
stępnej. Ale coraz więcej osób było gotowych zapłacić więcej za wyboru. A jeśli nie wie, o czym mówimy, wyjaśnijmy mu wszystko
pewny, sprawdzony towar, który ma dwa kluczyki, książkę serwiso- dokładnie, żeby rozumiał co mu proponujemy, jakie są alternatywy
wą, był użytkowany przez jednego użytkownika i w stu procentach i ich konsekwencje.
prawidłowo serwisowany – wyjaśnia pan Piotr. – Wcześniej wielu się
„nacięło” na samochodach sprowadzanych z Niemiec, często poKOSZALIN, ROK 2010
wypadkowych albo składakach.
Nisza rynkowa, którą zagospodarowała Auto Galeria, zapewniła
NA PROSTEJ
stały wzrost obrotów. Poprzednia, wynajmowana siedziba okazała
się za ciasna. Pojawiła się myśl, by zbudować własną. Czas nie sprzyAuto Galeria zaczęła sobie dobrze radzić na rynku. Grono klien- jał decyzjom inwestycyjnym. Osłabienie gospodarcze było silnie
tów się systematycznie poszerzało. Właściciel zaś znalazł czas na to, odczuwalne, narastało poczucie niepewności.
o co wcześniej pretensje mieli rodzice: - Prowadziłem firmę i stuPrzed państwem Jolantą i Piotrem Rowińskimi stanęło poważne
diowałem, nie wyłącznie dla nich. Miałem własną ambicję pod tym pytanie. Byli przygotowani do budowy domu, mieli nawet pozwowzględem. Potrzebowałem nowej wiedzy o biznesie. Ukończyłem lenie na budowę. Tymczasem firma również wymagała rozbudowy.
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Co wybrać? Wygrała druga opcja. Pan Piotr podsumowuje: - My zawsze na coś oszczędzaliśmy, czegoś sobie odmawialiśmy. Tak stało
się i tym razem. Kwestia priorytetów.
Budować własny salon, ale gdzie? Zaczęło się poszukiwanie potencjalnej lokalizacji. W tym czasie Urząd Miejski wystawił na przetarg działkę przy ulicy Gnieźnieńskiej 32. Idealna. Dobrze wyeksponowana z dwóch stron, z bezpiecznym wjazdem.
Powstał bardzo ładny, charakterystyczny obiekt. Działa od kilku
miesięcy. Na razie składa się z salonu ekspozycyjnego z biurami,
dużego placu, pomieszczeń serwisowych i super nowoczesnej myjni samochodowej. W nieodległym czasie pojawi się jeszcze stacja
diagnostyczna, a być może również blacharnia i lakiernia.
- To, że tutaj jest ładnie, bo słyszymy takie pochwały, nie oznacza, że to kosztowało jakieś koszmarne pieniądze. To wszystko są
przemyślane decyzje. Od pewnego momentu prowadziliśmy bu-

z nas miarę, szyje, robi przymiarki, a w końcu oddaje nam do rąk
rzecz idealnie dopasowaną. Ja w ten sposób myślę o Auto Galerii.
To za co płaci nam klient, musi idealnie spełniać jego wymagania.
To miejsce, w którym „na miarę” potraktujemy potrzeby naszych
klientów i miejsce, w którym kompleksowo obsłużymy samochody. Bez względu na wiek, czy markę. Wszystko w jednym miejscu.
Jeśli klient pomyśli o swoim samochodzie, zechce go sprzedać,
kupić, zamienić, ubezpieczyć, skredytować, naprawić, przygotować
do drogi, zdiagnozować czy umyć lub wyprać tapicerkę - pierwsza
myśl jaka mu przyjdzie do głowy to Auto Galeria. Miejsce, w którym kompleksowo zajmiemy się jego samochodem i zrobimy to jak
nikt inny. Auto Galeria przygotowana jest do tego, by stać się swoistym motoryzacyjnym pogotowiem ratunkowym, zdolnym pomóc
w każdej sytuacji, ale i miejscem, o którym koszalinianin pomyśli
jako o pierwszym, kiedy pojawi się jakaś motoryzacyjna potrzeba,
czy kłopot.
CO TO JEST SUKCES?

dowę systemem gospodarczym. To było poważne wyzwanie. Ale
jeśli chodzi o jakość, miejsca na kompromisy nie było. Spotkaliśmy
się z odruchem pomocy ludzi, którzy mieli własne doświadczenia
z takim budowaniem. Korzystaliśmy z ich doświadczeń, żeby nie
powtórzyć ich błędów. Nie będę tutaj wymieniał tych nazwisk, ale
ci ludzie wiedzą, o kim mówię i chcę, żeby wiedzieli, jak bardzo
jestem im wdzięczny.
SZYTA NA MIARĘ, CZYLI JAKA?
W myśleniu o standardach obsługi obowiązujących w Auto Galerii, na pierwszym planie jest indywidualne podejście do potrzeb
klienta. Handlowiec ma być jego partnerem i doradcą. A każdy zadowolony klient to potencjalny ambasador firmy. I tu pojawiają się
obok niemieckich, wzorce amerykańskie: - Tam klient wydaje ciężko zarobionego dolara, u nas ciężko zarobioną złotówkę, a naszym
obowiązkiem jest spowodowa, by zawsze miał poczucie, że wydał
swoje pieniądze najlepiej jak mógł – przekonuje Piotr Rowiński.
Szef Auto Galerii objaśnia, co rozumie pod określeniem „firma
szyta na miarę”: - Można tu odwołać się do przykładu z zupełnie innej branży. Idąc do sklepu odzieżowego, wybieramy coś
do ubrania i jeśli się nam spodoba, kupujemy to. Ale może być
tak, że nie ma rozmiaru, fason nie ten, nie podoba nam się kolor.
Co nam wówczas pozostaje? Idziemy do krawca, który zdejmuje

- Czy Auto Galeria osiągnęła sukces? – zastanawia się głośno Piotr Rowiński. – Trzeba
by najpierw ustalić jego miarę. Ja wciąż nie
mam odwagi myśleć, że odnieśliśmy sukces.
Wolę myśleć, że jesteśmy w jakimś procesie,
cały czas dążymy do wyznaczonego celu.
Uważam, że to jest dobry motor do działania.
Ambicja w połączeniu z pokorą. Bo przecież
gdyby uznać, że jest idealnie, to jaki sens
miałyby nasze dalsze starania?
Auto Galeria ma swoją atmosferę. W jej
wnętrzu - oprócz samochodów - można podziwiać m.in. ręcznie malowane na surowych
deskach olejne obrazy z motywami aut retro, artystyczne zdjęcia modeli zabytkowych
i nowoczesnych oraz gabloty z wykonanymi
w różnych skalach miniaturami aut pochodzących z różnych epok. Zawsze też wewnątrz prezentowanych jest kilka samochodów - w jakiś sposób charakterystycznych:
luksusowych, z wyjątkowym wyposażeniem
albo rzadkich marek.
- Wiem, że klientom Auto Galeria się podoba. Słyszymy dużo pochwał – kwituje Piotr Rowiński. – To nas oczywiście bardzo cieszy. Ale
najbardziej cieszymy się, kiedy widzimy powracających klientów, bo
to znaczy, że jesteśmy im potrzebni i że się na nas nie zawiedli.
Auto Galeria specjalizuje się w handlu samochodami pochodzącymi z polskiego rynku, odkupionymi od pierwotnych właścicieli, którzy nabyli je u autoryzowanych dealerów. Każde auto jest
gruntownie sprawdzane pod względem jego przeszłości i stanu
technicznego.
Auto Galeria to również kompleksowe centrum serwisowe
oraz myjnia DeLuxe. Klient powierzający jej swoje auto ma pewność, że diagnostyka, serwis podzespołów oraz ewentualne naprawy zostaną wykonane na najwyższym możliwym technicznie
poziomie, przy użyciu części najwyższej jakości i z maksymalną
starannością - po cenach konkurencyjnych wobec autoryzowanych stacji obsługi poszczególnych marek samochodowych.
W super nowoczesnej myjni do mycia aut stosowana jest tzw.
różowa piana, której unikatowy skład chemiczny gwarantuje najwyższą skuteczność usuwania nawet najbardziej opornych zanieczyszczeń i plam.
Auto Galeria współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi i firmami leasingowymi, dzięki którym klienci mogą wygodnie sfinansować zakup nowego środka transportu dla siebie lub
swojej firmy. Firma przyjmuje również samochody w rozliczeniu.
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Wiemy, że są więksi
– my damy z siebie więcej.
Warto się o tym przekonać.

AUTO GALERIA
Koszalin, Gnieźnieńska 32
www.auto-galeria.com.pl
serwis@auto-galeria.com.pl
Salon: 608 888 188
Serwis: 694 400 600 lub 94 347 80 70
Myjnia: 694 400 500
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CZŁOWIEK
NA SPRĘŻYNIE
AUTOR: WIOLETA JĘDRZEJCZYK-BETLIŃSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI

Kiedy myślimy o szczudłach, przed
oczami stają nam ludzie na drewnianych
„nogach” mierzących ponad dwa
metry wysokości. W przypadku
25-letniego koszalinianina są to tzw.
poweriser, czyli skaczące szczudła.
Za ich sprawą użytkownik może biegać
z prędkością ponad 30 kilometrów
na godzinę, robiąc dwu-trzymetrowe
kroki oraz skakać dwa metry w górę.

K
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acper Adamczewski miłość do niezwykłych sportów ma we krwi. Oboje rodzice ukończyli szkoły cyrkowe
i pracowali w swoim zawodzie przez
kilkanaście lat. Tata zakończył przygodę z cyrkiem 13 lat temu i założył
w Koszalinie grupę Power Team, która działała przy Młodzieżowym Domu
Kultury. – Początkowo miała to być grupa żonglerska – wspomina
Kacper. – Jednak w tym czasie największym zainteresowaniem
dzieci cieszyła się akrobatyka. I przyznam, że i ja uległem tej fascynacji.
Miłość do tej dyscypliny sportu okazała się tak wielka, że pan
Kacper podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie na specjalizacji Trener Akrobatyki. W czasach grupy Power Team koszalinianin rozpoczął również trening na szczudłach klasycznych. – Początki były trudne - opowiada. - Naukę
chodzenia rozpoczynałem od wysokości 60 – 70 cm mierzonej od
ziemi do stóp, ćwiczyłem także bezpieczne upadanie, tak aby nie
zrobić sobie krzywdy – dodaje.
Kiedy okazało się, że koszalinianin ma do tego dar, stanął na
szczudłach o wysokości metra. Jego rekord to 2,5 m na szczu-

wanych do 70 kg wagi. Obecnie skacze na powerkach dostosowanych dla osób o ciężarze ciała powyżej 120 kg . – Chodzi o to,
żeby sprężyna była mocna i elastyczna – wyjaśnia koszalinianin.
– To daje dużą siłę wyrzutu, co pozwala mi wybić się na 2,5 m
w górę. Oprócz standardowych wyskoków i biegania, powerbocking umożliwia również wykonywanie skomplikowanych akrobacji powietrznych. Kacper Adamczewski jest jedną z dwóch osób
w Polsce, które potrafią zrobić salto w tył i w przód, a jego rekord
wysokości to 3,15 metra.
Jak tego dokonać? Szczudlarz wyjaśnia – Najważniejsze są regularne treningi. Ja na początku ćwiczyłem nawet po kilkanaście
godzin dziennie trzy razy w tygodniu. Teraz, aby nie wyjść z formy, staram się, żeby to było kilka razy w miesiącu. Pan Kacper nie
ukrywa jednak, że było mu dużo łatwiej niż na przykład kolegom
z sekcji, ponieważ wcześniej ćwiczył akrobatykę oraz chodził na
szczudłach klasycznych.

dłach klasycznych. – Ta wysokość jest szczególnie niebezpieczna
i dlatego tak ważne jest, by umieć „dobrze” spaść – mówi z uśmiechem akrobata. – Nie miałem poważniejszych wypadków, było
kilka obtarć i siniaków – przyznaje. Kiedy do Polski przywędrował
Poweriser, tata pana Kacpra kupił cztery komplety tych specjalistycznych szczudeł.

szyć gibkość oraz zmysł równowagi – wystarczy kupić sprzęt, kask
i ochraniacze. Koszt skoczków to od 500 do 3,5 tys. zł. W takiej
sytuacji wystarczy trenować dwa – trzy razy w tygodniu od 30 do
60 minut. Jeżeli natomiast chcemy iść bardziej w stronę skakania
i biegania na duże wysokości, musimy trenować intensywnie każdego dnia przez co najmniej dwa tygodnie. Kacper Adamczewski
radzi: – Amatorzy, którzy chcieliby w przyszłości uprawiać akrobacje powietrzne, powinni to robić wyłącznie pod czujnym okiem
specjalisty.

„SKACZĄCE” SZCZUDŁA
Poweriser lub powerbocking, zwane również - skoczkami i powerkami,zakłada się na własne obuwie.Skaczące szczudła mierzą ok.1 m
wysokości i dostępne są w pięciu modelach, w tym jeden dla dzieci.
Tajemnica urządzenia tkwi w specjalistycznej sprężynie, która ugina się pod wpływem ciężaru ciała, oddając energię w postaci
dużej siły wybicia. –Skakanie na powerbocking można porównać
do trampoliny – wyjaśnia pan Kacper. – Jednak oprócz ruchów
w górę, szczudła umożliwiają również sprint do przodu. Skoczki są
w pełni regulowane i bardzo wygodne. Najważniejsze jest jednak
dopasowanie sprzętu do wagi użytkownika. Kacper Adamczewski
swoją przygodę z tym sportem zaczynał od szczudeł przystoso-

DLA KOGO SKOCZKI?
Tak naprawdę dla każdego. Zależy jedynie co chcemy na nich
robić. Jeżeli poweriser ma być alternatywą dla spacerów, biegania i fitness, czyli chcemy poprawić swój wygląd fizyczny, polep-

ZAWÓD SZCZUDLARZ
Kacper Adamczewski obecnie prowadzi sekcję akrobatyki w Pałacu Młodzieży. Działa również w stworzonej przez tatę
grupie „JumpFire”, która zajmuje się akcjami reklamowymi oraz
pokazami szczudlarstwa i fireshow. – Moim marzeniem jest możliwość utrzymania się z pokazów – zdradza. – Jednak na razie
nie jest to możliwe. Dlaczego? W Koszalinie takie akcje są nadal
rzadkością, najwięcej zleceń grupa ma w środkowej i południowej Polsce.
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NIGDY NIE CZUŁEM SIĘ
WOLNYM CZŁOWIEKIEM
AUTOR: PAULINA BŁASZKIEWICZ / FOTO: ARTUR HUTNIK

Miłość kończy się wtedy, gdy mężczyzna nie chce dotykać kobiety, a kobieta nie chce być
dotykana przez mężczyznę – mówi Stefan Chwin w rozmowie z „Prestiżem”. Jeden
z najciekawszych polskich pisarzy twierdzi, że miłość to także przywilej, który nie przytrafia
się wszystkim. Ale nasza rozmowa nie dotyczy tylko uczuć. Stefan Chwin to bardzo uważny
obserwator życia społecznego z rockandrollową duszą. To również mężczyzna, który lubi
dobrze wyglądać i wyróżniać się z tłumu. Dlaczego woli płaszcz od kurtki? Przeczytajcie.

Ż

yjemy w ciekawych czasach?
Z punktu widzenia pisarza nie ma czasów nieciekawych, ale w pani pytaniu wyczuwam intencję, żeby podkreślić niezwykłość chwili, w której się znajdujemy. Otóż
ja nie mam wrażenia, że chwila jest niezwykła. Np. nie poddaję się zupełnie opinii, że
właśnie wybuchła jakaś III wojna światowa.
Nie przekonują mnie też wypowiedzi prezydenta Hollande’a, że
zamachy w Paryżu z listopada 2015 roku to dowód, że oto wojnę
wypowiedziano Francji. To, z czym teraz mamy do czynienia, to
są sprawy, które się ciągną już od kilkudziesięciu lat. Mam tu na
myśli I wojnę iracką, Afganistan, Libię, teraz Syrię. To się ciągnie
od półwiecza...

I teraz to wszystko wraca?
Wie pani, ludzie reagują zwykle tylko na to, co widzą w telewizji.
Jak coś w telewizji zostanie wysunięte na plan pierwszy to uważają,
że to jest najważniejsze. Tymczasem w telewizji ktoś najzupełniej
konkretny decyduje, że o tym czy o tamtym mamy myśleć jako
o rzeczy najważniejszej i chyba nie mamy wyjścia. Można oczywiście apelować o samodzielność myślenia, ale jest to trudne, bo
większość z nas nie szuka poza telewizorem innych źródeł wiedzy.
Trzeba by uważnie wędrować po Internecie, żeby zapoznać się
z różnymi ujęciami tej samej sprawy, nie wszyscy jednak mają na
to ochotę i cierpliwość. Uczciwa telewizja pokazałaby na przykład
w tym samym wydaniu wieczornym dziennika telewizyjnego obok
zdjęć 300 zakrwawionych ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu zdjęcia 250 000 zakrwawionych ofiar bombardowań Syrii przez
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wojska Asada, Putina, Camerona, Hollande’a i Obamy. Czy zna Pani
europejską i amerykańską telewizję, która by chociaż raz zdobyła
się na coś takiego?
Mówimy o tym, co wydarzyło się we Francji, a jak jest w Polsce?
W Polsce w tej chwili następuje ważna zmiana, która jest zaskoczeniem dla inteligencji nawiązującej do tradycji europejskiego
Oświecenia. Sądziliśmy, że tradycja oświeceniowa mocno się zakorzeniła w świadomości polskiej. Że ta świadomość jest świadomością nowoczesną. Tymczasem okazuje się, że tradycja oświeceniowa jest obca znacznej części polskiego społeczeństwa. Mam tu na
myśli tradycję racjonalnego myślenia i praw człowieka. Duża część
polskiego społeczeństwa uważa, że w Polsce nie ma miejsca dla
tych, którzy chcą żyć inaczej niż my, polscy katolicy. To nie dotyczy
tylko stosunku do imigrantów islamskich, ale do wielu form obyczajowej czy światopoglądowej odmienności. Zmiana polega na tym,
że właśnie ten odłam polskiego społeczeństwa objął władzę. I to on
będzie chciał kształtować, albo wymuszać drogą prawną, pewien
obowiązujący styl życia i myślenia, niechętny tradycji Oświecenia.
Trudno powiedzieć, jak daleko to pójdzie.
Próbkę mieliśmy jakiś czas temu przy okazji premiery wrocławskiego spektaklu "Śmierć i dziewczyna".
Tak, ale mogą nastąpić zmiany w prawie i wtedy minister nie będzie musiał się zwracać do dyrektora teatru z jakimiś upomnieniami,
tylko sięgnie po instrumenty prawne i z dnia na dzień bez żadnej
dyskusji pozbawi go stanowiska. Być może jesteśmy na początku
takich przekształceń w naszej kulturze. Najciekawsze jest jednak to,
jak zachowa się wobec takich faktów reszta społeczeństwa polskiego, bo mówimy tylko o pewnej części Polaków lekceważących znaczenie praw człowieka w naszym kraju.
Pan się czuje wolnym człowiekiem?
Nigdy się nie czułem wolnym człowiekiem. A ci co dumnie głoszą, że są wolnymi ptakami, plotą głupstwa.
Dlaczego?
Dlatego, że życie społeczne polega na tym, że nieustanie znajdujemy się w rozmaitych sytuacjach przymusowych. Każdy nasz ruch
pociąga za sobą rozmaite konsekwencje, które mogą uderzać np.
w naszą rodzinę, bliskich, przyjaciół. Mamy tutaj do czynienia z ważnymi ograniczeniami wolności. Pani też nie może zrobić wielu rzeczy, chociaż pewnie chętnie uważa się za osobę całkowicie wolną.
Ale chyba dla pisarza wolność ma już zupełnie inne znaczenie?
O, tak. Wolność jest warunkiem twórczości. Dodam jednak: może
nie tyle wolność, co złudzenie wolności. Żeby coś stworzyć, trzeba
je mieć. Ktoś, kto nie jest zdolny do wyobraźniowego „odlotu”, nie
napisze niczego istotnego.
Pamięta pan, jakim pisarzem był na początku i jakim jest dziś?
Piękne to były czasy, kiedy jako zupełnie nieznany, młody pisarz
pisałem po omacku, jak ktoś, kto porusza się w ciemnym pokoju,
wyciąga przed siebie ręce i poszukuje punktów oparcia. Nikt na
mnie nie patrzył jak teraz, kiedy jestem człowiekiem publicznym.
Ale od początku zachowywałem dystans wobec rozmaitych awangardowych dziwactw. Chciałem opowiadać historie o ważnych
sprawach, to było najistotniejsze. Lubiłem dawną literaturę bardziej
od nowoczesnej. Ale dzisiaj wcale nie czuję się człowiekiem zakonserwowanym w jakiejś dawności. Przeciwnie: bardzo żywo reaguję
na to, co się dzieje wokół mnie. W tym sensie uważam siebie za
pisarza nowoczesnego, nie lubię tylko takiej nowoczesności, która
polega na mnożenia trudności przed czytelnikiem. Dobrze to powiedział Czesław Miłosza: pisać tak, by „Nie skazywać czytelnika na
męki wyższego rzędu”.
Czyli co trzeba robić?
Brać pod uwagę to, że mnożenie komplikacji formalnych i dzi-

wactw kompozycyjnych, które bardzo podobają się na seminariach
uniwersyteckich, bywa męką dla normalnego czytelnika. Pisanie
jest mówieniem do ludzi, a część z pisarzy – często zresztą bardzo
dobrych - niby mówi do innych, a tak naprawdę mówi do siebie.
Narcyzm w czystej postaci?
Coś, co powoduje, że tworzymy, nie zawsze jest rzeczą ładną,
miłą i poczciwą. Element pychy i narcyzmu jest w sztuce konieczny.
Powiedziałbym nawet, że warunkiem twórczego życia jest przecenianie samego siebie. Wielkie osiągnięcia naszej cywilizacji, biorą
się stąd, że ludzie nie stosują się do rozsądnej zasady „nie pchaj się
na afisz jak nie potrafisz”. Trzeba trochę zawyżyć poczucie własnej
wartości, żeby zrobić coś wyjątkowego. Twórczość ma źródła nie
tylko dobre. Ona wyrasta także z tego, co w człowieku ciemne, złe,
nieprzewidywalne, niepokojące. Wszystko sprowadza się do tego,
w jak niepojęty sposób to ciemne źródło budzi tajemniczą energię,
która popycha nas do tworzenia i czasem bywa jasna. Jeśli ktoś wyobraża sobie pisarza jako urzędnika literackiego, który przychodzi
do biura, bierze pióro i pisze od ósmej do trzeciej, to się mocno
myli. Momenty twórcze pojawiają się w sposób zupełnie niespodziewany, powodowane trudnymi do rozpoznania bodźcami. Nagle bardzo tajemnicza siła umysłu, nad którą nie zawsze panujemy,
wyzwala w nas ruch stwarzającej wyobraźni.
Pana wszystkie książki redaguje żona. Jak to się stało?
Kiedyś spotkały się trzy kobiety: żona Andrzeja Stasiuka, Olga
Tokarczuk i moja żona. Usiadły przy stole, piły wino i wpadły na pomysł, że po co mają dawać się zdzierać wydawcom, skoro książki
swoich facetów mogą wydawać same. Monika Sznajderman wydaje książki Stasiuka do dziś. Nam też wydało się to korzystne.
Liczy się pan z opinią żony?
Jak najbardziej. Słucham uważnie tego, co mówi. Jest bardzo inteligentna i przede wszystkim szczera. Poza tym w kontakcie z obcym wydawnictwem zawsze pojawia się moment autocenzury. We
współpracy z moją żoną mam pełną swobodę pisania. Kiedyś usłyszałem taką anegdotę o Grassie. W gabinecie wydawnictwa pięciu
redaktorów omawiało z nim maszynopis jego najnowszej powieści.
Zza drzwi było słychać: "Panie Grass, tutaj skrócić trzeba, tu moglibyśmy poprzestawiać te fragmenty, tu trzeba by wykreślić ten przymiotnik", a potem zza drzwi dobiegały jakieś… ryki. To Grass ryczał
jak zraniony lew.
To już rozumiem dlaczego woli pan, by to żona pana reprezentowała.
Czasem mam wyrzuty sumienia, bo żona prowadzi wydawnictwo,
księgowość, dystrybucję, negocjuje umowy zagraniczne, organizuje spotkania, podróże, hotele, bilety, prowadzi korespondencję,
redaguje moje książki, kontaktuje się z plastykami, drukarzami, hurtownikami, telewizją, prasą, radiem, bibliotekami, instytucjami kultury... Myślę, że może to wszystko powinienem robić sam, ale chyba
nie dałbym rady.
A jak pan poznał swoją żonę?
My jesteśmy szkolne małżeństwo, z jednej uniwersyteckiej ławki.
Kiedy zaczęliśmy ze sobą być, miałem 19 lat, a moja żona 18. Bardzo szybko się pobraliśmy. Musiałem pisać specjalne podanie do
władz, by dały mi zgodę na ślub, bo w świetle prawa byłem nieletnim - nie miałem 21 lat.
W wieku 19 lat miał pan pewność, że to ta jedyna?
Tak się to jakoś ułożyło. Bardzo szybko wiedzieliśmy, że chcemy
być ze sobą na długo.
Powiedział pan kiedyś, że miłość to kwestia dotyku. Nadal tak
pan uważa?
Wie pani, kiedy kończy się miłość? Kiedy mężczyzna nie chce
dotykać kobiety i kobieta nie chce być dotykana przez mężczyznę.
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Tak zaczyna się prawdziwy dramat. Wszystko inne jest sprawą drugorzędną.
Ale ludzie często walczą o związek. Idąc na przykład na terapię.
Nie wierzę w żadne terapie. Miłość jest kompletnie niezasłużonym darem, spada na nas z nieba nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo za jakie zasługi, nie można jej sobie wymodlić ani wyprosić.
To okropnie niesprawiedliwe, ale taki przywilej przytrafia się bardzo niewielu ludziom. Większość ludzi nie śpi z osobą, z którą by
chciała. Większość liże miłość przez szybę jak cukierek na wystawie cukierni. Dowodem na to jest niesłychana popularność seriali
i romansów powieściowych, które mówią o poszukiwaniu partnera
erotycznego, bo ta sprawa – najważniejsza w życiu – rzadko się ludziom udaje, dlatego chętnie utożsamiają się ze światem miłości
urojonej czyli zastępczej, której obrazy oferuje im sztuka. Nigdy nie
wiemy też dlaczego w miłości coś się psuje i ludzie w jakiejś chwili
odkrywają, że do siebie nie pasują, chociaż wszystko dotąd szło jak
najlepiej.

w Gdańsku. W podziemiach była duża sala i tam grałem. Ale wróćmy do strojów. Moja żona ma piękne pomysły na ubieranie się.
Bardzo to w niej lubię. Ona jest wielbicielką kapeluszy. Ma ich całą
kolekcję i kiedy idziemy ulicą Gdańska, Krakowa czy Warszawy, to
często tylko ona jedna ma na głowie kapelusz.
Oryginalna kobieta.
Ale za tę oryginalność można oberwać. Chociaż niedawno
w Wiedniu ludzie podchodzili do mojej żony, mówiąc z sympatią:
„Ach, jak ładnie pani wygląda!”. Bardzo to było miłe.

Brak tolerancji widoczny już na poziomie stroju?
W Polsce ludzie się boją siebie wzajemnie chyba bardziej niż
w innych krajach. Boją się przede wszystkim ośmieszenia przez
innych. To jest chyba dziedzictwo tego, że kiedyś byliśmy kulturą wiejsko-rolniczą. Pamiętam, jak dziewczyny na filologii polskiej
bały się, że zostaną wyśmiane przez koleżanki. Zastanawiając się,
jaką szminką pomalować sobie usta czy jakie włożyć buty, cały
czas się denerwowały, jak one to przyjmą. Wzajemna kontrola
Mam wrażenie, że rozmawiam z bardzo szczęśliwym człowie- obyczajowa jest w Polsce bardzo silna. Nie wolno mówić inaczej,
kiem?
wierzyć w coś innego i inaczej wyglądać. Dzisiaj na przykład luPod wieloma względami mam jasne i dobre życie. Na przykład dzie zachwycają się strojami celebrytów, ale sami boją się ubrać
moja kariera zawodowa przebiegała bez żadnych trudności. Mam bardziej kolorowo. Większość trzyma się ciemnych barw, czerni
także dobry kontakt z moimi
albo różnych szarości. Wystardziećmi. Ale jest też sporo rzeczy spojrzeć, jak to wygląda na
STEFAN CHWIN
czy, które mnie ranią.
tramwajowych przystankach.
Urodził się w 1949 roku w Gdańsku . Jest jednym z najbardziej
Nawet na balach widywaliśmy
znanych polskich współczesnych powieściopisarzy. Jest również
Co na przykład?
prawdziwe zloty wdów: prawie
krytykiem literackim, eseistą, historykiem literatury a także grafiNie będę tego zdradzał.
wszystkie kobiety były w czarkiem; absolwentem Państwowego Liceum Technik Plastycznych
nych, wieczorowych sukniach,
w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Jako naukowiec zajmuje
Czego pan nie znosi?
jakby zawarły niepisany pakt,
się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze noNie znoszę tego, co mi się
że się ubiorą tak samo.
woczesnej. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Filoprzytrafiło jakiś czas temu: zologii Polskiej. Przełomem w jego karierze pisarskiej było ukazanie
stałem na ulicy napadnięty i poA właściwie dlaczego pan
się powieści „Hanemann”, przetłumaczonej na kilkanaście języków
turbowany. W środku miasta.
chodzi w płaszczu?
i nagrodzonej Paszportem Polityki. „Hanemann” to fikcyjna opoNie napadł mnie żaden islamski
Bo płaszcz jest ciepły i sięwieść o losach niemieckiego lekarza, który po zakończeniu II wojimigrant czy terrorysta-jihadyga mi do kostek. Jak wieje, to
ny światowej pozostaje w Gdańsku i próbuje odnaleźć się w nowej
sta tylko stuprocentowy Polak,
można się w niego owinąć,
rzeczywistości.
prawdopodobnie katolik, bo
a gdy tak stoję na przystanku,
u nas 90 procent społeczeńto mam niezwykłą satysfakcję
stwa to katolicy. Ten człowiek napadł na moją żonę, chciał jej wyrwać z wyższości nad tymi w kurtkach, bo im wieje po dolnych kondytorebkę i przy okazji mnie poturbował. Miałem potem bezwładne gnacjach (śmiech).
palce u prawej dłoni, nie mogłem wziąć pióra do ręki. Idziesz sobie
ulicą rodzinnego miasta, a tu ci się przydarza coś takiego. Parę razy
Rozmawiamy przed Święta Bożego Narodzenia. Ja Pan je spęteż słyszałem, jak to w kolejce podmiejskiej w Gdańsku młodzi ludzie dzi?
wyrzucili człowieka z pociągu. Takie zdarzenia sprawiają, że na nowo
Mam nadzieję, że razem z synami.
uświadamiam sobie, na jakim świecie naprawdę żyję. Poza tym nie
podoba mi się to, że w Polsce wszyscy się boją ubrać trochę inaczej...
Czyli rodzinnie.
Moja żona jest niezwykłą kobietą - ma prawdziwy talent rodzinny.
Czyli jak?
Ja ją z podziwem nazywam czasem Wielką Tkaczką. Bo ona umie
Na przykład kiedy chodzę po Gdańsku, czasem jestem na ulicy wspaniale tkać pajęczynę więzi rodzinnych, znacznie lepiej niż ja.
jedyną osobą, która nosi płaszcz.
Pięknie też przygotowuje wigilijny stół, stawiając na nim potrawy
ogólnopolskie i dawne wileńskie, które sama umie sporządzić.
A wszyscy chodzą w kurtkach?
Wszyscy mają kurtki. Cały naród w kurtkach! Kobiety i mężczyźni.
To chyba świadczy o tym, że się państwo dobrze dobrali?
Znaleźć kogoś w płaszczu i kapeluszu to prawdziwy wyczyn. Nasz
Możliwe. Ale ja nie jestem łatwym człowiekiem.
naród kapeluszników raczej mocno nie lubi.
Przyznaje się pan do tego, tak publicznie?
A pan się wyróżnia!
A dlaczego nie? Twórczość literacka skłania do tego, by wychoRóżnie się ubieram. Czasem jak dzieci-kwiaty z lat 70. Luźna ko- dzić poza rozmaite ograniczenia, ale trzeba też pamiętać, że ona
szula, jasny kapelusz, białe spodnie, białe, płócienne buty… Ja by- odgradza człowieka od rodziny. Moi synowie od dziecka słyszeli
łem rockowym gitarzystą jako młody człowiek.
ciągle: „Cicho, tata pracuje”. To nie było dobre, ale inaczej się nie
dało. Ale wolałbym o tym mówić, bo...
Słucham?
Grałem w studenckim zespole big-bitowym na gitarze elektrycznej.
Prywatność jest prywatna?
Lubię banalną zasadę, że nie wszystko jest na sprzedaż. Nawet
Gdzie pan grywał?
pisząc moje dzienniki ukrywam to, co jest naprawdę tylko moje
W klubie „Wysepka” obok akademików przy ulicy Polanki własne.
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Ma niespełna 29 lat. Od jesieni ubiegłego roku jest posłem Prawa i Sprawiedliwości
z Koszalina, a jednocześnie ministrem w Kancelarii Premiera. W opinii osób, które
go znają - rzeczowy, spokojny, sumienny i niezawodny. Nie ukrywa, że nie ma koszalińskich
korzeni, ale mówi, że dobrze zna sprawy Środkowego Pomorza i będzie o nie walczył
w Warszawie. Przez prestiżowe pismo „Financial Times” uznany za jednego ze stu
najbardziej obiecujących młodych liderów w Europie.

C

o w Pana domu rodzinnym liczyło się najbardziej?
- Wychowałem się w rodzinie pielęgnującej tradycyjne wartości. Moi rodzice
są osobami wierzącymi i w takim duchu
ja i moja siostra zostaliśmy wychowani.
W mojej rodzinie zawsze dużą wagę przywiązywano do Świąt Bożego Narodzenia. Mama już kilka tygodni wcześniej przygotowywała
wszystko skrupulatnie. Z dzieciństwa mam w pamięci piękny obraz,
gdy cała rodzina zasiadała razem do wigilijnego stołu, a później
dzieliliśmy się opłatkiem. Takie chwile do dziś są żywe w mojej pamięci. Ważne również były dla nas kwestie patriotyczne. Pamiętam,
że co roku wspólnie z tatą wywieszaliśmy flagę z okazji Święta Niepodległości, czy rocznicy Konstytucji 3 Maja. Moi rodzice pokazali
mi, że w życiu najważniejsze to być dobrym i uczciwym człowiekiem,
i aby móc zmieniać świat wokół, trzeba zacząć od samego siebie.
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- Uczył się Pan w szkole katolickiej. W jakim stopniu to Pana
ukształtowało?
- W sumie do szkół katolickich, do których trafiłem z własnego
wyboru, uczęszczałem sześć lat. Lata nauki – najpierw w gimnazjum, a następnie w liceum katolickim – wspominam bardzo dobrze. Spotkałem tam nauczycieli, których postawa i nauczanie
ugruntowały we mnie wartości wyniesione z domu rodzinnego.
Poznałem tam również wielu przyjaciół, z którymi utrzymujemy
kontakt po dziś dzień.
- A co zdecydowało o wyborze studiów prawniczych?
- Zastanawiałem się jak najlepiej pogodzić dziedziny, które zawsze bardzo mnie interesowały, czyli politykę, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo. I tak oto wybrałem prawo, jako najbardziej interdyscyplinarny kierunek, skupiający w sobie po trochu
wszystkie dziedziny znajdujące się w orbicie moich zainteresowań.
Jednocześnie miałem świadomość, że kończąc ten kierunek studiów można łatwiej pokierować życiem zawodowym.
- A skąd zainteresowania polityką? I dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, partia dla dużej grupy młodzieży wciąż „obciachowa”?
- Odkąd pamiętam interesowałem się, a wręcz fascynowałem,
życiem politycznym. Jak tylko mogłem wziąć udział w działalności
publicznej, zacząłem uczestniczyć w spotkaniach Forum Młodych

Prawa i Sprawiedliwości. A decydujący wpływ na moją decyzję
miała postawa Lecha Kaczyńskiego, jako ówczesnego ministra
sprawiedliwości. Cały jego dorobek polityczny dowodzi temu, że
zawsze był człowiekiem odważnym, nie bał się wyrażać swojego
zdania i był wierny swoim zasadom. Jestem przekonany, że przy
podejmowaniu decyzji najważniejsze dla świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zawsze było dobro Polski.
- Szybko znalazł się Pan wśród liczących się polityków PiS. Jak
to się stało, że jako 22-latek został Pan radnym w Warszawie?
- Po maturze wyjechałem na studia do stolicy. Tam blisko współpracowałem z posłem Joachimem Brudzińskim i to przy nim stawiałem pierwsze kroki w polityce na szczeblu centralnym. Równocześnie zaangażowałem się w działalność młodzieżowych struktur
PiS w Warszawie. W efekcie podczas studiów zostałem najmłodszym radnym warszawskiej dzielnicy Śródmieście.
- Potem był już etat w partii i asystowanie posłowi Brudzińskiemu. Takie role są obciążające, także czasowo. Jak Pan sobie radził
ze studiowaniem i zaangażowaniem politycznym?
- Joachim Brudziński zawsze powtarzał mi, żebym nie zaniedbywał studiów, bo najważniejsze jest to, abym najpierw zdobył dobre
wykształcenie. Przez długi czas blisko współpracowałem z Bru-

dzińskim, a w centrali partii w Warszawie koordynowałem działania
naszych struktur przede wszystkim w okręgu szczecińskim i koszalińskim. Jak udało mi się połączyć studiowanie i intensywną pracę?
Odpowiedź jest bardzo prosta – dobra organizacja to podstawa.
Zatem musiałem szybko nauczyć się dobrej organizacji pracy.
Obecnie rynek pracy wymaga tego, aby młodzi ludzie zdobywali
doświadczenia zawodowe już na studiach.
- PiS zdecydował się wystawić Pana w okręgu koszalińskim
w wyborach do sejmiku. Nie bał się Pan, że będąc „spadochroniarzem” zostanie Pan odrzucony przez wyborców? Brak koszalińskiego pochodzenia Pana przeciwnicy w kampanii wyborczej
prezentowali jako wielką wadę.
- Jak już wspomniałem, przez długi czas zajmowałem się w centrali PiS kwestiami Pomorza Środkowego. Wtedy poznałem w Koszalinie wiele osób, których pomoc w późniejszym czasie okazała się bezcenna. PiS miał w tym okręgu problem z wystawieniem
lidera do sejmiku wojewódzkiego. Uznano, że moja kandydatura
– osoby młodej, dynamicznej oraz związanej z Pomorzem wniesie
dużo świeżości do miejscowych struktur. Bardzo zaangażowałem
się w kampanię samorządową, a następnie w reprezentowanie regionu koszalińskiego w sejmiku wojewódzkim. Wynająłem mieszkanie od znajomych w Koszalinie, tak żeby mieć dobre warunki do
pracy.

Jeżeli moi przeciwnicy polityczni uważają, że brak pochodzenia
koszalińskiego, czego nigdy nie ukrywałem, jest moją największą wadą, to znaczy, że nie mają merytorycznych argumentów.
Obecnie najważniejsi politycy w Polsce oraz dziennikarze mediów
ogólnopolskich mocno identyfikują mnie z Koszalinem, co jest dowodem na to, że często stawiam sprawy i problemy mieszkańców
regionu na pierwszym miejscu. Dopóki będę pełnił funkcję ministra, Koszalin będzie miał swojego człowieka wśród najbliższych
współpracowników premiera RP.
- Jak Pan definiuje swoje zasadnicze cele jako polityk, także
w kontekście osobistych ambicji i wartości?
- Polityka nie może być celem samym w sobie. Polityka jest tylko
narzędziem, jednakże bardzo istotnym, do zmieniania świata wokół
nas. Politykiem się bywa, a człowiekiem się jest. Przede wszystkim
zawsze trzeba pozostać sobą. Moje ambicje nie są tu najważniejsze.
Co do planów na przyszłość, czy to politycznych czy zawodowych,
życie już mnie nauczyło, że warto mieć plany oraz marzenia i można
je zrealizować dzięki ciężkiej pracy, ale trzeba zawsze pokornie pamiętać o tym, że życie również pisze własne scenariusze.
- Ma Pan niespełna 29 lat i już całkiem poukładane życie: rozwijającą się karierę i własną rodzinę…
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- Moją żonę, Magdalenę, poznałem jeszcze w trakcie studiów
w Warszawie. Od ponad trzech lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Mamy wspaniałego synka, Stasia. Żona jest dla mnie nieocenionym wsparciem. W związku z licznymi obowiązkami wynikającymi z pracy parlamentarnej oraz z racji pełnionej przeze mnie
funkcji ministra w Kancelarii Premiera, naturalnym miejscem „bazy
życiowej” naszej rodziny obecnie jest Warszawa.
- Pana obowiązki są z pewnością czaso- i energochłonne. Udaje
się Panu znajdować czas dla bliskich?
- Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Praca jest również bardzo
ważna i staram się wykonywać wszystkie obowiązki najlepiej, jak
potrafię, ale to rodzina jest moją największą pasją. Ona daje mi siłę
do działania i do podejmowania kolejnych, niejednokrotnie trudnych, wyzwań. To tam ładuję swoje akumulatory. Często niestety,
mam do siebie żal, że za mało czasu poświęcam najbliższym.
- Na czym polegają Pana obowiązki ministerialne?
- Na co dzień bardzo blisko współpracuję z premier Beatą Szydło. Pełnię funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. Oprócz
bieżących spraw, związanych z działalnością pani premier, koordynuję pracę wszystkich ministerstw dotyczące wszelkich projektów
internetowych. Obecnie, razem z panią minister cyfryzacji, pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, dotyczącymi dostosowania

polskiego prawa do tzw. rewolucji cyfrowej. Docelowo chcemy,
aby każdy obywatel miał możliwość załatwienia jak największej
liczby spraw w urzędzie poprzez Internet. W tej dziedzinie jest
jeszcze wiele do zrobienia i jestem przekonany, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości nadrobi spore zaległości jakie pozostawili nam
w tym obszarze nasi poprzednicy.
- Uchodzi Pan za speca od Internetu. Na czym polegał „cud Szefernakera”, czyli legendarna skuteczność kampanii internetowej
PiS w roku 2015?
- „Cudem” bym tego nie nazwał, a raczej efektem ciężkiej pracy. Udało się zebrać zespół młodych pasjonatów, a jednocześnie
przekonać kierownictwo PiS do tego, żeby dało nam wolną rękę
w wykorzystaniu nowoczesnych możliwości komunikacji, jakie
stwarza Internet, w szczególności media społecznościowe. Udało
Poseł Paweł Szefernaker zaprasza do biura poselskiego w Koszalinie: - Moje główne biuro poselskie znajduje się w przy Placu
Gwiaździstym 1. Każdy może tutaj spotkać się z moimi najbliższymi współpracownikami: dyrektorem biura – Emilią Kochaniewicz
oraz współpracującymi ze mną prawnikami. Biuro czynne jest
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 10.00-15.00 oraz
w środę w godzinach 14.00-18.00.

się rewolucyjnie, jak na polskie warunki, stworzyć własną „agencję informacyjną”, która w Internecie bezpośrednio docierała do
dużej, dotychczas przez inne partie nieodkrytej grupy wyborców.
- Co poza nowymi mediami jest Pana pasją?
- Zawsze interesowały mnie biografie wielkich ludzi, przede
wszystkim ze świata polityki, historii, religii, ale również sportu.
I pewnie gdyby nie polityka, to najprawdopodobniej szukałbym
swojego miejsca w szeroko rozumianym świecie sportu. Sportowcem bym oczywiście nie był (śmiech…), bo nigdy nie miałem takich predyspozycji.
- Jak Pan odebrał fakt, że opiniotwórcze pismo „Financial Times” pod koniec ubiegłego roku umieściło Pana wśród 100 najbardziej obiecujących młodych liderów w Europie?
- Nie ukrywam, że jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy, nie tylko mojej, ale także całego zespołu
młodych ludzi, z którymi na co dzień współpracowałem w ciągu
ostatniego roku. Umieszczenie mnie w rankingu „Financial Times”
utwierdziło we mnie przekonanie, że warto ciężko pracować i być
wiernym ideałom.
- Czym zachęciłby Pan swoich rówieśników i ludzi jeszcze
młodszych do zaangażowania się w politykę – niezależnie po któ-

rej stronie sceny politycznej? Można odnieść wrażenie, że nie jest
to popularne.
- Wybór Andrzeja Dudy na prezydenta RP a także obecność wielu młodych parlamentarzystów w Sejmie obecnej kadencji wskazują na to, że Polacy chcą zmiany pokoleniowej w polityce. Mój
przykład dowodzi, że można być młodym człowiekiem i jednocześnie mieć wpływ na decyzje, jakie podejmują najważniejsze osoby
w państwie. Wszyscy powinniśmy pamiętać także o tym, że choć
często życie polityczne nas nie interesuje, to polityka interesuje się
nami, a decyzje polityków wpływają na życie każdego z nas. Dlatego warto się zaangażować i zmieniać politykę od środka.
Magdalena Szefernaker mówi o mężu:
- W Pawle od samego początku urzekło mnie to, że podobnie
jak ja, jest wielkim pasjonatem. Wszystko czego się podejmuje,
stara się wykonać najlepiej jak potrafi. I ta jego cecha charakterystyczna jest bardzo mocno zauważalna, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jest też osobą odpowiedzialną, na której
zawsze mogę polegać. Raz dane słowo, czy podjęte zadanie zawsze stara się zrealizować do końca z największa starannością.
I choć często brakuje mi jego obecności w domu, to wiem, że
zawsze mogę na niego liczyć.
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Domy w większości nie są remontowane od 1959 roku

Na Kubę warto pojechać, ale tylko raz. Przynajmniej dopóki nie zmieni się tam ustrój.
Inaczej można wpaść w głęboką depresję. Komunizm zdewastował ten kraj dużo głębiej
niż Wschodnią Europę. Jest niezwykle frustrujące widzieć, w jakim poniżeniu żyją
Kubańczycy.

M

ożna odnieś wrażenie, że mają
oni całkowicie wyprane mózgi,
są doszczętnie zindoktrynowani
przez propagandę. Żyją od 1959
roku (wtedy zaczął się u nich komunizm) w hermetycznym, policyjnym świecie, w którym nie ma dostępu do normalnych źródeł
informacji. Wiedzą tyle, ile mają wiedzieć, czyli tyle, na ile pozwalają
im polityczni nadzorcy. A propaganda wmawia im, że żyją w raju.
Od niedawna istnieje łączność komórkowa. Ale tylko w obrębie
wyspy. Żadnej telewizji ze świata, żadnego Internetu. Nic.
Krąży dowcip, że spośród 10 milionów Kubańczyków dziewięć
milionów pilnuje tego jednego. W rzeczywistości Kuba ma nieco
ponad 11 mln mieszkańców. Ale faktem jest totalna inwigilacja.
Nawet na zaproszenie do prywatnego domu zagranicznego gościa (np. turystów z Polski) Kubańczyk musi uzyskać zgodę Komitetu
Rewolucyjnego. A to oznacza, że jeśli zgodę dostanie, w spotkaniu
będzie uczestniczył jeszcze jakiś inny Kubańczyk, który w razie co
pobiegnie zrelacjonować bezpiece całe spotkanie.
Dla fanów motoryzacji ulice kubańskich miast są niczym Disneyland. Ale obowiązuje zakaz wywożenia starych aut. Większość
zresztą należy do państwa. Złote ręce mechaników powodują, że
mimo braku dostępu do części zamiennych te cacka jeżdżą! Wśród

osobówek trafiamy co jakiś czas na rodzimego „malucha”. One również są już zabytkami, bo mają po co najmniej 30 lat.
Średnia pensja Kubańczyka to równowartość 20 euro. Obowiązują dwie waluty, jak kiedyś w Polsce przed 1989 rokiem: krajowa
i wymienialna (mogą za nią kupować zagraniczni turyści). To coś jak
niegdysiejsze „bony towarowe PKO”, czyli namiastka dolara. Za te
„lepsze” pieniądze dostępne jest prawie wszystko, za miejscowe
prawie nic. Puszka coli kosztuje równowartość dwóch euro, piwo
tyle samo. Duża butelka wody mineralnej – od 0,4 do 0,8 euro.
Panuje system kartkowy. Pięć jajek na miesiąc, pół litra oleju
roślinnego, kilogram mąki, trzy kilogramy cukru i tak dalej. Z tym,
że nie wszystko udaje się wykupić, bo towaru nie ma. Cokolwiek
chce się kupić, trzeba przyjść do sklepu z własnym opakowaniem.
Inaczej nie przyniesiemy do domu „zdobyczy”. Dlatego na ulicach
nie ma ani jednego papierka. Każdy drobiazg ma wartość. Nawet
kapselki od puszek drogocennej coli; powstają z nich ozdoby oferowane turystom jako pamiątki.
Jest tajemnicą Kubańczyków, jak mimo braku znanych nam środków czystości, są w stanie zachować higienę. Noszą się biednie, ale
zawsze czysto.
Miasta nie wyglądają najgorzej, choć na remonty domów brakuje pieniędzy, więc stoją one w stanie hibernacji od 1959 roku. Przerażający jest widok biedy na prowincji. Tego nie da się opisać, to
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Zacny chevrolet

Niektóre ulice są jak żywe muzeum motoryzacji

Riksza – alternatywa dla auta, ale
dostępna wyłącznie dla turystów

Te cacka dobiegają stu lat

Wnętrze porządnego Willysa z lat pięćdziesiątych XX wieku

W roli taksówek samochody amerykańskie.
Ciężarówki to w większości produkcja radziecka.

Kubańscy mechanicy czynią cuda. Bez
dostępu do części zamiennych przywracają
do życia samochody wszelkich marek
ewentualnie trzeba zobaczyć. Ale może się
to potem przyśnić jako nocny koszmar.
Powszechne jest złodziejstwo. Dlatego
wszystkie okna są zakratowane. Przed kradzieżami trzeba się bronić, bo będąc okradzionym, można dostać jeszcze karę od
państwa. Na przykład jeśli ktoś ma krowę i ją
utraci (bezcenne mleko!), może dostać 10
lat więzienia. I wcale nie musi zabić zwierzęcia, by je zjeść. Wystarczy, że ktoś to zwierzę
skradnie.
Kuba to największa karaibska wyspa. Jej
przyroda ma więc ten magnetyczny urok. Co
z tego, jeśli korzystanie z niego odbywa się
pod ścisłą, nieustanną kontrolą.
Niedawne przyjazne gesty wykonane
przez reżim braci Castro i Stany Zjednoczone
dają nadzieję na to, że kiedyś się to zmieni.
Ale dopóki to się nie stanie, jedna wizyta na
Kubie wystarczy.

Esencja Kuby: rewolucyjne pamiątki jako prywatny mini
biznes, kraty w oknach i luksusowy wóz przed domem

Dwudziestoletnie fiaty psują się częściej
niż fordy sprzed II wojny światowej

Tak wygląda kubański autobus miejski

Rzadkość, auto prywatne. Ma już 70 lat, ale wciąż
służy za taksówkę. Taksówkarzami, rykszarzami,
sprzedawcami pamiątek są po godzinach zwykłej
pracy lekarze, wykładowcy uniwersyteccy, nauczyciele.

To wcale nierzadki widok

Wciąż są na chodzie

Wnętrze chevroleta lśni czystością, choć auto ma 60 lat
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IDEALNA
CENA
IDEALNYCH
WAKACJI
AUTOR: AGATA OSSOWSKA / FOTO: WOJCIECH GRELA

Agnieszka Strojna została wyróżniona certyfikatem Prestiżowego Agenta Biura Itaka

Wymarzone wakacje zaczynają się zwykle od poszukiwania najlepszej oferty. Chcemy,
żeby było ciepło, przyjemnie, z plażą, morzem, ciekawą okolicą do zwiedzania, dobrym
hotelem i przede wszystkim – nie za drogo. Najlepiej, żeby organizatorem wycieczki było
przy tym renomowane biuro, które da gwarancję bezpieczeństwa i udanego od początku
do końca wyjazdu. Jak znaleźć taką ofertę? Na stronach internetowych agregujących
propozycje wycieczek znajdziemy tysiące propozycji, w których trudno się czasem
połapać. Warto wtedy skorzystać z możliwości, jakie daje tradycyjne biuro podróży. Takie
jak Aga Holiday. Jego właścicielka - Agnieszka Strojna - zna rynek i najlepiej doradzi
odpowiednią wakacyjną opcję.

S

przedaż wycieczek różni się od sprzedaży innych produktów. Osoby, które pracują w tej
branży to zwykle prawdziwi pasjonaci, którzy
sami uwielbiają podróże.
- Podróżowanie jest jak choroba - śmieje
się Agnieszka Strojna, właścicielka biura Aga
Holiday. - Jeśli raz złapie się tego bakcyla, to trudno przestać. Sama
od dzieciństwa kochałam podróże, a jedną z moich ulubionych zabawek był globus. Uczyłam się później w liceum o profilu turystycznym. Dużo podróżowałam. To moja prawdziwa pasja i udało mi się
zrobić z niej zawód. To praca, w której nie wystarczy znajomość geografii, języków i obsługi systemów rezerwacji. Tak oczywiście też się
da, ale tylko maksymalnie zaangażowany i żyjący tą branżą agent
naprawdę dobrze doradzi klientowi, bo miejsca, hotele i lokalne
uwarunkowania w danym kraju poznał na własnej skórze jak ja.

DOŚWIADCZENIE
Sama pasja jednak nie wystarczy. Branża turystyczna to także
rozbudowana wiedza i konieczność brania odpowiedzialności za
produkty, które proponuje się klientom. O ile nie kupujemy akurat
pakietowej wycieczki, w której wszystko jest przewidziane i zaplanowane, ale staramy się z pomocą agenta dobrać indywidualne
rozwiązania - problemów do rozwiązania i opcji, na które trzeba
zwrócić uwagę jest bardzo wiele. Niuanse takie jak wiedza o najlepszych wariantach ubezpieczeń, ilości pieniędzy, które trzeba zabrać
ze sobą w podróż, przewadze jednego hotelu nad drugim i bezpieczeństwie danego rejonu świata to atuty doświadczonego agenta.
- Pracuję w tej branży już kilkanaście lat i poznałam chyba wszystkie aspekty turystyki - opowiada Agnieszka Strojna. - Moi klienci
mają często bardzo konkretne oczekiwania w stosunku do wakacji
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i mają duże oczekiwania co do formy wypoczynku. Dlatego dysponuje bogata ofertą znanych i renomowanych Touroperatorów m.in.
takich jak Neckermann, Itaka, Wezyr Holidays i wielu innych także
niemieckich Organizatorów z wylotami np. z Berlina. Mogę skomponować naprawdę dowolną wycieczkę - dobrać przelot w korzystnej cenie, zakwaterowanie, dalszą podróż i zwiedzanie. Jest to jednak trudne i wymaga właśnie doświadczenia - o wiele składników
takiej oferty muszę dopytać - i wiedzieć kogo - znać cenowe trendy,
wiedzieć, że ceny potrafią zmieniać się z dnia na dzień i kiedy warto
rezerwować, bo taniej już na pewno nie będzie. Ta wiedza bierze
się z wielu lat doświadczenia.
BEZPIECZEŃSTWO
Coraz częściej zdarza się, że planowanie wakacji wiąże się z pewnym stresem. Wiele popularnych kierunków traci turystów z powodu niestabilnej sytuacji politycznej i zagrożenia terroryzmem. Polacy zdecydowanie rzadziej jeżdżą dziś do Egiptu, Tunezji, czy nawet
Turcji. Jeśli chodzi o zagrożenia tej skali - większość z nas radzi sobie intuicyjnie z szacowaniem ryzyka, jednak warto porozmawiać
z osobą, która naprawdę zna realia w takich krajach. Okazuje się
czasem, że spokojnie można wybrać się w jeden region państwa,
a warto omijać inny. Bezpieczeństwo podczas turystycznych wyjazdów to jednak nie tylko unikanie zagrożenia terroryzmem. Kiedy
wybieramy wakacje zwracamy uwagę na hotel, wyposażenie pokoju, odległość od plaży i zabytków. W natłoku informacji umyka
często rzecz podstawowa – ubezpieczenie podróży.
- Od bardzo dawna trzymam się zasady, żeby przekonać klientów
do odpowiednich ubezpieczeń - mówi Agnieszka Strojna. - To wydaje się mało istotne, w końcu prawie zawsze wykupuje się „jakieś”
ubezpieczenie. A jednak robi to bardzo dużą różnicę. Kiedy klient
planuje wyjazd, nie myśli o tym, co złego może go spotkać. Tymczasem wypadki, zachorowania czy kradzieże po prostu czasem się
zdarzają - ubezpieczenie daje tu gwarancję, że w razie komplikacji
nie poniesiemy dodatkowych dużych kosztów.
Właścicielka biura Aga Holiday przyznaje, że podczas wakacji
zdarzają się też kłopoty typu spóźnienie na powrotny samolot i inne
organizacyjne wpadki. To sytuacje, w których najdobitniej wyraża
się przewaga obsługi przez profesjonalnego agenta nad wyjazdem
kupionym indywidualnie np. przez internet. W razie jakichkolwiek
kłopotów często wystarczy po prostu telefon do osoby, która obsługuje nasz wyjazd.
- Faktycznie jestem pod telefonem niemal całą dobę - mówi
Agnieszka Strojna. - Takie kryzysowe sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, ale jeśli już coś się stanie, to dzięki swoim kontaktom
i wiedzy jak sobie poradzić - mogę błyskawicznie pomóc.

różne miejsca, gdzie można poznać ofertę wielu hoteli i lokalnych
przewodników, skorzystać z dodatkowych wycieczek, stwarza to też
możliwość porozmawiania o nowościach. To właśnie dzięki tym wyjazdom na własne oczy widzę realia, jakość hoteli, niuanse takie jak
poziom obsługi czy rzeczywiste usytuowanie, możliwość swobodnego dojazdu do ciekawej miejscowości w okolicy.
- Klient, który przychodzi do mojego biura mówi najczęściej, że
chce jechać na wakacje, ma kilka upatrzonych miejsc i szuka jak
najtańszej oferty - opowiada Agnieszka Strojna. - Po kilku minutach rozmowy rozkładam te oczekiwania na czynniki pierwsze. I na
przykład pokazuję, że udane rodzinne wakacje mogą się odbyć
w porównywalnym standardzie, za niższą cenę, ale w innym kraju,
a dodatkowo będzie co zwiedzać, bo rodzice chcieliby obejrzeć zabytki, a nie tylko leżeć na plaży. Zdarza się, że ktoś ma już upatrzony
konkretny hotel, który wspaniale wygląda na fotografii, a ja tam byłam, widziałam, i wiem, że zdjęcia nie oddają stanu rzeczywistego.
To są szczegóły, które mogą wpłynąć na ogólne wrażenia z wakacji.
I warto zaufać słowom człowieka, który widział to wszystko na własne oczy, a nie polegać wyłącznie na ładnych zdjęciach i opisach
w internecie czy katalogu.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
I jeszcze jedno - w dzisiejszych czasach można skomponować
sobie wakacje idealnie dopasowane do potrzeb. Wiele osób nie
szuka już wyjazdów „pakietowych”, w których oferuje się przelot,
hotel, wyżywienie i kilka wycieczek fakultatywnych. Zainteresowaniem cieszą się unikalne propozycje - rowerowe wyprawy do Rumunii, zwiedzanie Gruzji czy łączone warianty typu: kilka dni w jednym
miejscu, przelot i wypoczynek w innym i kolejna tura zwiedzania.
Wszystko da się zaplanować - mówi Agnieszka Strojna. - Cieszę
się, kiedy po takich wyjazdach klienci wracają zadowoleni. Jest
jednak ważne, żeby umieć określić swoje potrzeby i na spotkanie
w biurze przyjść z konkretnymi oczekiwaniami. Trzeba się zastanowić nie tyle nad tym „dokąd jechać?”, ale raczej „jak lubimy spędzać
czas?”. Reszta jest w moich rękach - doradzę, podpowiem i pomogę wybrać najlepsze oferty.

DOPASOWANA OFERTA
Największy atut wakacji zaplanowanych wspólnie z biurem
agencyjnym Aga Holiday to elastyczność. Bez względu na to, czy
planujemy tylko wyjazd na narty własnym samochodem i szukamy odpowiednio zlokalizowanych apartamentów, czy interesuje
nas trzytygodniowy wypoczynek połączony ze zwiedzaniem w Azji
- można dobrać optymalny wariant cenowy. Wszystkich rezerwacji - hoteli, przelotów - dokona za nas agent. Za takie planowanie
warto jednak zabrać się odpowiednio wcześnie. Spięcie wszystkich
elementów może zając trochę czasu, na pewno jednak mniej, niż
gdybyśmy starali się zorganizować to na własną rękę. Próbując
samodzielnie wybrać wszystkie elementy składające się na udany
wypoczynek narażamy się często na większe koszty, a wprawne oko
Pani Agnieszki Strojnej szybko wyłowi te naprawdę okazyjne propozycje.
WAKACJE AGENTA TURYSTYCZNEGO
Wspomniana wcześniej pasja podróżowania zamieniona w pracę bywa wymagająca - wiąże się z częstymi wyjazdami w bardzo

Koszalin, ul. Piłsudskiego 88A
tel: 533 669 668, biuro@agaholiday.pl
www.agaholiday.pl, facebook.com/agaholiday
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MAŁA PLAMKA
NA MORZU
AUTOR: KATARZYNA RODACKA

Klify Dingli to jedno z najpiękniejszych i jednocześnie najmniej uczęszczanych miejsc na Malcie.

Kojarzona głównie z palmami, Zakonem Maltańskim i już nie takim całkiem nowym
połączeniem lotniczym tanich linii z Polski. Pakujemy klapki, krem na słońce, parasole
i bikini. Na obiad zjemy narodowe danie - królika, na deser typowe pastizzi z serem rikotta.

Z

achwycą nas balkony kamienic w Valetcie
i romantyczne zaułki Mdiny. Zdziwimy się
na miejscu, że język maltański jako jedyny
w Europie należy do grupy języków semickich, czyli że jest bezpośrednio spokrewniony z arabskim i hebrajskim.
Potem zaskoczy nas fakt, że wszyscy Maltańczycy tak świetnie
mówią po angielsku, w zasadzie większość z nich jest dwujęzyczna.
A potem połączymy ze sobą wszystkie fragmenty historii i układanka nabierze sensu.
NOWA PERSPEKTYWA
Można przejechać ją w całości na rowerze w ciągu jednego dnia.
Po drodze napotkamy w zasadzie tylko jedno wzniesienie. Jedziemy główną drogą krajową, tak szeroką, że auta mijają się na centymetry i tak uczęszczaną, że robią to raz na godzinę. Łatwiej napotkać tu bezdomnego psa niż człowieka. Co jakiś czas przejeżdża się
obok którejś z atrakcji albo trafia do miasteczka. Malta przypomina
nieco mini park rozrywki - po lewej mijamy starożytne wykopaliska,

w miasteczku za kilometr zobaczymy jedną z największych kopuł
kościelnych na świecie, na wzgórzu tajemnicze koleiny, po południu zwiedzamy szpital maltański. Po drodze, nieśmiało przewijają
się widoczne wpływy włoskie, francuskie. Mało brakowało, że i tureckie, ale ich atak na wyspę w połowie XVI wieku udało się odeprzeć. Brzmią też echa najazdów arabskich - szczególnie słyszalne
w języku maltańskim. I to wszystko na powierzchni niewiele mniejszej od Krakowa.
Maltę można przejechać w całości na rowerze w ciągu jednego
dnia, a jednak nikt tu na rowerze nie jeździ. W ciągu miesiąca na
miejscu nie spotykam ani jednej osoby na siodełku. Tutaj kilometr
do sklepu jedzie się samochodem. Kiedy w południe pytam, czy
do Valetty w lewo czy w prawo, mężczyzna chwyta się za głowę - To
daleko, nie dojedzie Pani dzisiaj! Z mapy wiem, że do celu mam 14
kilometrów.
Jeżdżę po wyspie od miesiąca. Czuję na plecach wakacyjne
słońce, ale jestem tu też w pracy, robię zdjęcia i uczę się historii
tych miejsc. Połowa świata przyjeżdża na Gozo (część archipelagu maltańskiego) by zobaczyć Ggantije - wolnostojącą budowlę,
jeszcze do niedawna uważaną za najstarszy obiekt na świecie tego
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typu, starszy od Stonehenge. Druga połowa, by podziwiać szpitale
stworzone przez joannitów. Wśród odwiedzających są jeszcze ci,
którzy śledzą maltańskie losy Caravaggia czy lorda Byrona. Nie da
się jednak ominąć historii XX wieku w kraju, który podczas II wojny
światowej przeżywał dwuletnie oblężenie.
WIELKIE OBLĘŻENIE

Valetta - jedna z ulic

10 czerwca 1940. W ten słoneczny poniedziałek Hitler dostaje
znak poparcia od Mussoliniego. W wyniku tej koalicji, już następnego ranka o godzinie siódmej rozpoczął się pierwszy z ośmiu tego
dnia włoskich ataków bombowych na wyspę.
Na pierwszy ogień poszła Valetta. Całą flotę powietrzną Maltańczyków stanowiła Wiara, Nadzieja i Miłość - trzy dwupłatowce.
Oprócz tego wyspiarze dysponowali systemem syren alarmowych
oraz rozbudowaną siecią schronów przeciwlotniczych.
Niektóre z nich są obecnie udostępnione do zwiedzania. Siennik,
krzesło z miską, dwie cegły, a na nich deska imitująca stół. Wszystko
to razem próbuje dać namiastkę domu. Tych podziemnych schronów było na całej wyspie ponad 3 tysiące. Nie wszystkie oczywiście zachowały się do dzisiaj. Przed wojną populacja Maltańczyków
liczyła 270 tysięcy ludzi (prawie dwukrotnie mniej niż obecnie) zatem na jeden schron przypadało ok. 81 osób. Być może dzięki
temu stosunkowo niewielu cywilów zginęło podczas całej wojny było to około półtora tysiąca osób.
Po tym, kiedy Niemcy dostrzegli, jak kluczowa byłaby dla nich pacyfikacja archipelagu, w styczniu 1942 roku przeprowadzili pierwszą
falę bombardowań. Zostały one powtórzone 154 razy, a w marcu
i kwietniu spadło na Maltę dwa razy więcej bomb niż podczas całego roku na Londyn. Maltańczycy za swoją determinację i odwagę
zostali odznaczeni przez króla Jerzego VI Krzyżem Jerzego.
To nie był jednak koniec niemieckiej kawalkady na Maltę. Po blisko dwóch latach codziennych, kilkukrotnych bombardowań wyspy, należało zorganizować konwój z zaopatrzeniem, który wesprze
mieszkańców. W sierpniu 1942 roku wyruszyło z tym zadaniem 14
statków. Do brzegu dobiło jedynie pięć. Kiedy państwa Osi ponio-

Jeszcze jakiś czas temu, maltańskie budki telefoniczne były dokładną kopią tych
byrytyjskich. To kolejna pozostałość po przynależności do Korony Brytyjskiej.

Mgarr - port na wyspie Gozo - drugiej co do wielkości wyspie z całego archipelagu maltańskiego
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sły klęskę w Afryce, oblężenie Malty zostało zakończone. Do wyspy
zaczęły docierać nienaruszone konwoje z zaopatrzeniem, a ostatni
nalot miał miejsce w lipcu 1943 roku. Od tego czasu Malta nie była
już celem, ale raczej wsparciem. To tu Stany Zjednoczone planowały inwazję na Sycylię, a taktykę do tego ataku obmyślały stacjonując
w Lascaris War Rooms - podziemnym, rozbudowanym systemie pomieszczeń pod Valettą.
HERE I’M, MALTA!

Domowa maltańska produkcja

Piątkowy letni wieczór. Deptak, którym idziemy wzdłuż wybrzeża, na północ od Valetty, tętni życiem. To uliczki Sliemy i St Julian’s
wybuchają muzyką i neonami. Przed klubami słychać najróżniejsze
języki, dominuje angielski. Piwo nieustannie w promocyjnej cenie
– przez całe wakacje po 2 euro, chociaż na plaży znajdzie się jeszcze tańsze. To tutaj spędza wieczór większość osób, które na Maltę
przyjechały na kursy angielskiego. Miesięczne, dwumiesięczne, całoroczne. Jedna czwarta wszystkich kursantów to studenci poniżej
25. roku życia. Zakwaterowani w hostelach, na własną rękę, w rodzinach goszczących. Tak jak mieszkańcy piją rano herbatę z mlekiem,
na zajęcia jadą zgodnie z zasadami ruchu lewostronnego - te reguły
i tradycje to pozostałości po przynależności do Korony Brytyjskiej.
Żaden Maltańczyk nie pamięta już jak było za Francuzów, kiedy ci
panowali na archipelagu przez dwa lata. Kiedy w 1800 roku Malta
ochoczo zamieniła francuskie rządy na brytyjski protektorat, na początku nie miała dla nowych właścicieli wielkiego znaczenia. Była

Jeszcze kilka lat temu na Malcie, na regularnych liniach kursowały takie autobusy :)

Luzzu - tradycyjnie malowane, kolorowe łódki rybackie

Malta słynie z produkcji miodów, to część wyspiarskiego dziedzictwa narodowego.

jedynie słoneczną wyspą z palmami, co prawda na środku Morza
Śródziemnego, jednak dopiero po otwarciu Kanału Sueskiego,
znalazła się w strategicznym dla Brytyjczyków miejscu. XIX wiek to
czas coraz bardziej postępujących rządów brytyjskich i odżegnywania się z kulturą włoską, wcześniej dominującą na archipelagu.
Język angielski coraz bardziej wypierał włoski, przeważający na wyspie od połowy XVI wieku!
Dwudziestolecie międzywojenne dobitnie wskazywało na coraz
większe panowanie Brytyjczyków. Po II wojnie światowej to właśnie
od nich Malta otrzymała sporą pomoc finansową przeznaczoną na
odbudowę kraju. Najpewniej to właśnie dlatego, kiedy w połowie
lat 50. na wyspie odbywa się referendum niepodległościowe, większość mieszkańców opowiada się za dalszą przynależnością do
Korony. Kiedy jednak niedługo wkrótce po tym zostało uchwalone
zmniejszenie wydatków Wielkiej Brytanii na cele obronne, ucierpiała na tym głównie stocznia maltańska.
W wyniku tych wydarzeń, premier Malty decyduje o niepodległości kraju w 1964 roku. Kiedy to się dzieje, wyspa już od prawie 30
lat ma w zapisie dwa języki urzędowe - maltański i angielski. Dzięki
temu, dzisiejsza gospodarka Malty ma się coraz lepiej. Co roku na
tę wyspę wielkości Krakowa, gdzie żyje około 450 tysięcy ludzi, przybywa ponad 75 tysięcy uczniów kursów językowych. Malta to jeden
z siedmiu najchętniej odwiedzanych krajów na świecie w celu nauki
angielskiego. Chyba nikt z tych mieszkańców, którzy w połowie XX
wieku domagali się niepodległości nie przypuszczał, jak wielkim dobrodziejstwem będzie pokłosie panowania brytyjskiego.
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PICK-UP
W WERSJI
DE LUX
AUTOR: ANDRZEJ KUS / FOTO: MIGUEL GAUDENCIO

Po serii elektryzujących zapowiedzi, Nissan zaprezentował nową Navarę NP300. Ten
najpopularniejszy w Polsce pick-up wygląda teraz dużo nowocześniej i zdecydowanie
bardziej elegancko.

W

najnowszym dziele japońskich
konstruktorów widać spore zmiany. Z przodu auta na pierwszy
plan wysuwają się potężny chromowany grill i wielkie reflektory
z intrygująco ukształtowanymi
ledowymi światłami. Wzrok przykuwają eleganckie boczne lusterka z chromowanymi obudowami,
w których pojawiły się również kierunkowskazy.
BEZPIECZNIE I WYGODNIE
W samochodzie zastosowano wiele udogodnień. Konstruktorzy
pomyśleli nie tylko o bezpieczeństwie podróżujących, ale również o ich komforcie. Auto wyposażone jest w siedem poduszek
powietrznych. Nad bezpieczeństwem czuwają systemy ABS, VDC
(kontrola dynamiki pojazdu) czy EBD, układ wspomagający hamowanie podczas gwałtownych manewrów. Jest także system pomiaru ciśnienia w oponach czy asystent zjazdu ze wzniesienia. Niezwykle przydatną funkcją, której nie można pominąć, jest system kamer
360 stopni.
– Elementem mającym duży wpływ na komfort jazdy (porównywalny z samochodami klasy SUV czy Crossover) jest tylne zawieszenie wielowahaczowe, sprężynowe z 5 drążkami – dodaje Konrad
Kijak, dyrektor z grupy Polmotor.
7-calowy monitor jest małym centrum multimedialnym. Dotykowy
z bluetoothem, kompatybilny z naszym smartfonem oferuje mnóstwo doskonałych rozwiązań, na czele z obsługą systemu Nissan
Connect. Jest to ultranowoczesny, zintegrowany system audio, nawigacji i komunikacji, który łączy się ze smartfonem, aby uprzyjemniać
jazdę i ograniczać liczbę czynników rozpraszających uwagę kierow-

cy. Odznacza się pełną integracją ze smartfonem i zapewnia dostęp
do różnych transmisji muzycznych, portali społecznościowych oraz
aplikacji rozrywkowych i podróżnych. System NissanConnect obsługuje także usługi Google i funkcję Send To Car (np. można trasę wyznaczoną na telefonie wysłać do samochodu) oraz pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat cen paliwa, pokojów hotelowych,
restauracji oraz innych punktów użyteczności publicznej.
Komfort jazdy zwiększają podgrzewane skórzane siedzenia, które idealnie współgrają ze skórzaną kierownicą i dźwignią zmiany
biegów. Ozdobą jest także szyberdach. W wyposażeniu znajdziemy
dwustrefową automatyczną klimatyzację.
A co pod maską? Nowy Nissan Navara dysponuje silnikiem 2.3
dci w dwóch opcjach: 160 KM i 190 KM. Także skrzynia biegów ma
dwa warianty: można zamówić 6-biegową manulaną lub 7-stopniową automatyczną. Navara, jak na swoje gabaryty, jest bardzo
oszczędnym autem. Poza miastem zużywa zaledwie 6 litrów oleju
napędowego. Gdy jeździmy w cyklu miejskim, musimy się liczyć ze
zużyciem 2,5 litra oleju więcej.
NA KAŻDE WARUNKI
Navara „posadzona” jest na 18-calowych aluminiowych felgach.
Z uwagi na specyficzny charakter samochodów typu pick-up, przy
konstruowaniu nowego modelu dużo uwagi poświęcono parametrom ładowności i uciągu. Dzięki ładowności wynoszącej powyżej
1 tony niezależnie od wersji oraz imponującej maksymalnej masie
przyczepy (3500 kg) Navara sprosta najtrudniejszym zadaniom
i bardzo intensywnej eksploatacji.
– Warto dodać, że samochód posiada gwarancję producenta: 5
lat lub 160 tys km – mówi Konrad Kijak. – Wszystkich miłośników
Navary zapraszamy na jazdę próbną do salonów grupy Polmotor.
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NISSAN NAVARA NP300
Skrzynia biegów automatyczna
Pojemność 2298 ccm
Moc 190 KM
Długość całkowita 5 300 mm
Szerokość 1850 mm bez lusterek
Wysokość 1840 mm
Rozstaw osi 3150 mm
Pojemność zbiornika paliwa 80 l
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 7.0 l/ 100 km
Prędkość maksymalna 180 km/h
Przyśpieszenie od 0-100 km/h 10.8 s
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NOWA HYBRYDOWA TOYOTA RAV4
– PRESTIŻ, KOMFORT I WYDAJNOŚĆ
AUTOR: ADAM RÓŻAŃSKI / FOTO: WOJCIECH GRELA

Ponad 20 lat temu Toyota RAV4 stworzyła segment kompaktowych SUV-ów.
Wprowadzenie do sprzedaży nowej wersji modelu z napędem hybrydowym uzupełni
ten bardzo konkurencyjny rynek o nową, niezwykle atrakcyjną propozycję. Model trafi
do salonów w pierwszym kwartale tego roku, czyli w ciągu najbliższych tygodni.

T

worząc model RAV4 Hybrid, Toyota
wykorzystała swoje ogromne doświadczenie w dziedzinie budowy kompaktowych SUV-ów, zebrane przez okres 20
lat ewolucji RAV4. Auto charakteryzuje
dynamiczna stylistyka, przestronność,
najwyższa jakość wnętrza, niezrównana
wszechstronność. Oprócz niskiego zużycia paliwa i małej emisji
dwutlenku węgla, zastosowany w nim system E-Four napędzający
wszystkie cztery koła silnikami elektrycznymi gwarantuje lepszą
kontrolę trakcji.
RAV4 Hybrid zyskał także lepsze wyciszenie kabiny, bardziej dynamiczny wygląd oraz najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa czynnego określane jako Toyota Safety Sense. Kamera panoramiczna 360 stopni (Panoramic View Monitor)
zapewnia podgląd obrazu otoczenia samochodu z każdej strony,
by ułatwić parkowanie i manewry przy niewielkiej prędkości. Przeprojektowane, eleganckie wnętrze zyskało nowoczesne udogodnienia, takie jak 4,2-calowy kolorowy wyświetlacz między zegarami
oraz siedmiocalowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Toyota Touch 2.
NAPĘD
Pełny napęd hybrydowy RAV4 wyposażony jest w pracujący
w cyklu Atkinsona benzynowy silnik o pojemności skokowej 2,5
l, potężny silnik elektryczny, generator, umieszczony pod tylnymi
siedzeniami akumulator niklowo-wodorkowy o 204 ogniwach, sterownik mocy oraz rozdzielacz mocy. W wersji AWD funkcja napędu
na wszystkie koła (E-Four) realizowana jest dzięki zamontowanemu
z tyłu silnikowi elektrycznemu, co pozwala uniknąć dodatkowej

masy, kosztów i złożoności, która wiązałaby się z przekazywaniem
napędu na tylną oś za pośrednictwem wału.
Nowy RAV4 Hybrid rozwija maksymalną moc 197 KM (145 kW),
wykazując się przy tym zużyciem paliwa na poziomie 4,9 l/100 km.
Podwójny napęd pozwala płynnie przyspieszyć od 0 do 100 km/h
w 8,3 sekundy. Emisja CO2 wynosi jedynie 115 g/km i spełnia najnowszą normę Euro 6.
Bezstopniowa, elektryczna przekładnia E-CVT sterowana jest
przez system elektroniczny Shift-by-Wire. RAV4 Hybrid umożliwia
manualny wybór trybów jazdy, pozwalający maksymalnie wykorzystać możliwości w pełni hybrydowego napędu, w tym jazdę na samym silniku elektrycznym.
RAV4 2016 będzie dostępny także z turbodoładowanym silnikiem Diesla 2.0 o mocy 143 KM (105 kW) i wysokim momentem
obrotowym 320 Nm. Auto z tym silnikiem emituje tylko 123 g CO2/
km. Udoskonalony silnik benzynowy 2.0 jest dostępny z manualną
lub bezstopniową skrzynią biegów. Jednostka o 152 KM (112 kW)
i momencie obrotowym 195 Nm emituje 149 g CO2/km.
Z kolei RAV4 Hybrid AWD jest wyposażony w umieszczony z tyłu
silnik elektryczny o mocy 50 kW, dzięki któremu zyskuje napęd na
wszystkie koła bez wału napędowego. E-Four nie tylko wyraźnie
poprawia własności jezdne, ale i ogranicza straty energii. Ponadto
umożliwia holowanie przyczep o masie do 1650 kg, co stawia go
pod tym względem w czołówce pojazdów hybrydowych.
DYNAMIKA
W nowym RAV4 zastosowano szereg rozwiązań zwiększających
komfort jazdy i poprawiających reagowanie na polecenia kierowcy
bez pogarszania stabilności i sterowności. Zwiększona sztywność
konstrukcji podwozia i nadwozia poprawia stabilność pojazdu,
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a także zwiększa tłumienie drgań, korzystnie wpływając na komfort
jazdy. Zmodyfikowane amortyzatory i sprężyny śrubowe obu osi
zapewniają bardziej płynną i komfortową pracę zawieszenia oraz
lepszą stabilność kierunkową. Auto zyskało także dodatkowe wytłumienia kabiny.
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA
Nowy RAV4 wyposażony jest w system Toyota Safety Sense, czyli
zestaw rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo czynne, pomagających uniknąć kolizji lub ograniczyć ich skutki. Wykorzystuje on
kamerę i czuły radar pracujący w zakresie fal milimetrowych.
Jest w tym zestawie również system PCS, który przy prędkościach
powyżej 10 km/h wykrywa obiekty znajdujące się przed samochodem i pomaga uniknąć zderzenia. W przypadku ryzyka kolizji PCS
ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym i świetlnym, a także
wzmacnia siłę hamowania po wciśnięciu pedału hamulca. W razie braku reakcji kierowcy, samoczynnie rozpoczyna hamowanie,
zmniejszając prędkość auta o około 40 km/h lub nawet całkowicie
je zatrzymując. System jest również w stanie wykryć możliwość kolizji z pieszym.
Aktywny tempomat ACC pomaga utrzymać bezpieczną odle-

głość od poprzedzających pojazdów. Wykrywa pojazdy jadące
z przodu i określa ich prędkość, po czym dostosowuje do niej prędkość jazdy (w ustawionym zakresie) tak, by zachować bezpieczny
dystans.
System ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu LDA monitoruje
poziome oznakowanie jezdni, pomagając uniknąć wypadków spowodowanych zjechaniem na sąsiedni pas, w szczególności najgroźniejszych zderzeń czołowych. Gdy samochód zaczyna opuszczać pas bez włączenia kierunkowskazu, LDA ostrzega kierowcę
sygnałem dźwiękowym i świetlnym, a w zależności od wyposażenia
samochodu może również skorygować tor jazdy.
Automatyczne światła drogowe AHB pomagają zapewnić dobrą
widoczność podczas jazdy nocnej. System wykrywa światła przednie i tylne znajdujących się w pobliżu pojazdów, automatycznie
przełączając światła drogowe na światła mijania dla uniknięcia oślepiania innych kierowców. Automatyczne włączanie świateł drogowych, gdy są do tego warunki, ułatwia wcześniejsze dostrzeganie
pieszych i przeszkód.
Dzięki zmniejszonemu ryzyku wypadków, posiadacze samochodów wyposażonych w system Toyota Safety Sense mogą ubiegać
się o niższe stawki składek ubezpieczeniowych.
KAMERA 360 STOPNI
Panoramic View Monitor wykorzystuje cztery kamery umieszczone pod bocznymi lusterkami, z przodu i z tyłu samochodu. Unikalny
system Toyoty pozwala uzyskać wizualizację 3D całego otoczenia
pojazdu podczas postoju i powolnej jazdy. System wyświetla także rekomendowaną drogę wyjazdu do tyłu, co bardzo ułatwia ma-

newry. Widok z przedniej i tylnej kamery osiąga kąt 180 stopni, co
umożliwia obserwowanie tzw. martwych punktów. Panoramiczny
zoom pozwala bliżej się przyjrzeć wybranym obiektom.
HYBRYDOWE DZIEDZICTWO
Pomysł zbudowania samochodu z alternatywnym napędem
pojawił się w Toyocie już w latach 60. XX wieku. Jednak dopiero
w 1994 r. wystartował projekt, którego celem było stworzenie samochodu przyjaznego środowisku na miarę XXI wieku. Pojazd miał
łączyć ekologiczność z wygodą i przyjemnością z jazdy, jakie zapewniają konwencjonalne samochody.
Wystarczyły trzy lata, by na rynku pojawił się Prius, pierwszy seryjny samochód hybrydowy. W ten sposób Toyota rozpoczęła proces
stopniowej elektryfikacji samochodów, w którym obecnie uczestniczy wielu innych producentów aut. Był to punkt zwrotny w rozwoju
napędów samochodowych i początek zainteresowania zrównoważonym transportem.
Każda kolejna generacja napędów hybrydowych Toyoty była
mocniejsza, lżejsza, bardziej oszczędna i ekologiczna. W 2012 roku
dołączył do Priusa minivan Prius+, a także Prius Plug-in, tworząc
kompletną rodzinę modelu. W Europie Toyota rozszerzyła gamę

samochodów hybrydowych o Aurisa Hybrid w 2010 roku, Yarisa
Hybrid w 2012 i praktycznego Aurisa Hybrid Touring Sports w 2013
roku. Yaris do dziś jest jedynym przedstawicielem segmentu B
z pełnym napędem hybrydowym.
DZIEDZICTWO RAV4
Samochód o nazwie Recreational Active Vehicle with 4-Wheel
Drive (RAV4), który zadebiutował w 1994 roku, stworzył zupełnie
nowy segment kompaktowych SUV-ów. Auto wyraźnie różniło się
od tradycyjnych samochodów terenowych. Kompaktowe, 3-drzwiowe nadwozie miało tylko 3695 mm długości. Pierwszy tzw. miejski
AWD napędzany był stosunkowo małym dwulitrowym silnikiem, zamontowanym pod maską samonośnego nadwozia z niezależnym
zawieszeniem wszystkich kół. Tak narodził się segment kompaktowych SUV-ów. W 1994 roku Toyota sprzedała 53 000 egzemplarzy
RAV4. W następnym roku wynik ten podwoił się, a potroił w 1996
roku. Od tamtej pory sprzedaż systematycznie rośnie, a każda następna generacja przynosi kolejne sukcesy, zamieniając pionierski
SUV z niszowego modelu w samochód globalny.
JUŻ WKRÓTCE OTWARCIE NOWEGO SALONU
TOYOTA W KOSZALINIE ZAPRASZAMY
Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Okrężna 4-6, 75-736 Koszalin
tel. +48 94 346-55-10, +48 94 341-02-82
+48 94 341-02-87
www.toyota.koszalin.pl
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PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY
DO AUTOMATÓW
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK

Firma Mercedes-Benz od początku dziejów motoryzacji wyznacza standardy rozwiązań
technicznych, które z czasem przyjmuje cała branża. Z kolei na podstawie analizy tego,
jak reagują na nowe propozycje użytkownicy mercedesów można wnioskować o tym,
co w przyszłości będą sobie szczególnie cenić kierowcy w ogóle. Jedną z wyraźnie
zaznaczających się obecnie tendencji rynkowych jest rosnąca liczba osób, które rezygnują
z tradycyjnych, manualnych skrzyni biegów na rzecz przekładni automatycznych.

M

anualne skrzynie biegów w nowych „osobówkach” marki Mercedes-Benz są już rzadkością.
Owszem, są dostępne jako
opcja, z której korzystają na przykład kierowcy mający szczególne zacięcie do jazdy sportowej.
W pozostałych przypadkach – niezależnie od klasy samochodu lub
określonego silnika - skrzynia automatyczna staje się standardem.
Na przykład wysoko cenione przez kierowców modele z napędami
4-MATIC produkowane są wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.
Jak przekonują fachowcy z salonu Mercedes-Benz firmy Mojsiuk
w Starych Bielicach, przy niektórych silnikach – właśnie tych o większej
mocy - nie ma wyboru, skrzynia musi być automatyczna. W innych
przypadkach wybór jest kwestią przyzwyczajeń użytkownika i jego decyzji finansowej, bo „automaty” są nieco droższe niż „manuale”.
Jednak ta różnica w cenie z roku na rok staje się coraz mniejsza,
właściwie już nieistotna. To efekt postępu technologicznego. Trzeba
pamiętać, że w początkach motoryzacji stosowane były wyłącznie
skrzynie manualne. Dopiero szersze zastosowanie w samochodach
elektroniki a zwłaszcza wprowadzenie sterowników elektrohydraulicznych przyspieszyło proces różnicowania skrzyń biegów.
Z punktu widzenia użytkownika „automat” to szereg korzyści,
rekompensujących z pewnością nieco wyższy wydatek na jego

zakup. To przede wszystkim uproszczenie użytkowania pojazdu
poprzez brak obsługi sprzęgła. To również wyższy komfort jazdy
poprzez precyzyjniejsze dostosowanie biegów do warunków jazdy.
To wreszcie większe bezpieczeństwo jazdy, bo obie ręce non stop
trzymamy na kierownicy.
Automatyczna skrzynia biegów łączy w sobie komfort podróżowania, przyjemność jazdy i wydajność. Wyróżnia się szybką i precyzyjnie
dostrojoną w czasie zmianą biegów (praktycznie nieodczuwalną).
Dodatkowo mamy możliwość zmiany biegów za pomocą „manetek”
znajdujących się za kierownicą, żeby w razie potrzeby manualnie sterować skrzynią bez używania sprzęgła. Nie ma też obawy, że samochód stoczy się nam ze wzniesienia, kiedy puścimy hamulec. Mając
go ciągle na biegu, wystarczy dodać gazu, żeby ruszyć.
Na rzecz automatycznych skrzyń biegów przemawia jeszcze
jeden istotny argument: zużycie paliwa. Dawniej, w początkach
stosowania „automatów”, auta w nie wyposażone paliły więcej.
Obecnie, wobec doskonalenia rozwiązań, palą tyle samo co samochody z tradycyjnymi przekładniami albo nawet mniej. W nowych
modelach poprzez wybór programów jazdy typu: ECO, COMFORT,
SPORT, SPORT+ czy INDIVIDUAL można ustawić charakterystykę
przełączania biegów od oszczędnej po dynamiczną i na bieżąco
decydować o wysokości spalania.
Czasami osoby przesiadające się na „automat” wypowiadają obawy, czy do niego przywykną. Poddaliśmy się takiemu testowi. Jako
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wcześniej „manualni” szybko przekonaliśmy się, że nie trzeba wiele
czasu na to, by polubić jazdę „automatem”. Pomocą służył nam pan
Krzysztof Piszko, doświadczony doradca klienta z firmy Mercedes-Benz Mojsiuk. Pod jego czujnym okiem i z pomocą jego rad szybko
zaczęliśmy wyzbywać się przyzwyczajenia do „deptania” obiema nogami, a nabierać nawyku używania tylko prawej, obsługującej hamulec i gaz. Już po godzinie jazdy reagowaliśmy prawidłowo.
Szybko doceniliśmy również fakt, że automat jest wygodniejszy
w jeździe miejskiej. Jeśli jeździmy głównie do pracy i z powrotem
w godzinach, kiedy ruch uliczny nie przebiega płynnie, warto zastanowić się nad zakupem auta z automatyczną skrzynią biegów.
W korkach jest ona bardzo pomocnym urządzeniem, które podnosi
komfort jazdy. W korku musimy często zatrzymywać się, aby za mo-

ment znowu ruszyć i ponownie zatrzymać się parę metrów dalej.
Może nas rozboleć noga od częstego wciskania pedału sprzęgła,
nie mówiąc już o jego szybszym się używaniu. „Automat” zdecydowanie ułatwia poruszanie się w sznurku aut, tym bardziej, że
sprzężony jest – przynajmniej w przypadku aut Mercedes-Benz z wszelkimi nowoczesnymi systemami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa. Na przykład reaguje sam, kiedy zbytnio zbliżymy się
do poprzedzającego nas samochodu. Z kolei prawidłowo używany
w jeździe poza miastem, pozwala bardzo dynamicznie wyprzedzać,
co również wpływa na bezpieczeństwo.
Jak się okazuje, mitem jest twierdzenie, że automatyczne skrzynie biegów cenią sobie bardziej panie niż panowie. Dla obu płci
wygoda jest równie ważna.

Na ewentualne Państwa pytania kompetentnie odpowiedzą pracownicy koszalińskiego salonu firmy Mercedes-Benz Mojsiuk: Krzysztof
Piszko (doradca handlowy: 600 994 796); Andrzej Rybczyński – doradca handlowy: 608 668 604; Rafał Zawada (szef Działu Sprzedaży
Samochodów Osobowych: 608 668 600), Andrzej Wiszowski ( szef działu Obsługi Posprzedażnej: 608 668 594).

Grupa Mojsiuk - Firma Roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez
Środkowopomorską Radę Naczelnej
Organizacji Technicznej w związku z 45.
edycją Koszalińskich Dni Techniki
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NOWOŚCI
W OFERCIE
BOKARO
AUTOR: AGATA OSSOWSKA / FOTO: WOJCIECH GRELA

Salon płytek Bokaro przyzwyczaił koszalinian m.in. do szerokiego wyboru produktów
polskich wytwórców. Znajdziemy tu gres, glazurę i wyposażenie łazienkowe, a także
grzejniki najbardziej znanych polskich marek. Przyszedł jednak czas na nowości! Od
niedawna w Bokaro pojawiły się ciekawe produkty czeskiej firmy Ravak. Jeśli właśnie
teraz myślą Państwo o remoncie łazienki - warto wybrać się do salonu przy ul. Brzozowej 1.
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W

śród elementów wyposażenia
łazienek, które dotąd cieszyły się największym uznaniem
klientów Bokaro są polskie
wanny, umywalki, miski sedesowe, kabiny prysznicowe
i grzejniki Excellent. Nie są to
rozwiązania najtańsze, ale za

to o bardzo wysokiej jakości i trwałości. Nowość w ofercie Bokaro - czyli systemy czeskiej firmy Ravak - mają podobne parametry
i bardzo ciekawy design.
- W przypadku produktów Ravak możemy mówić o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny - tłumaczy Norbert Koselski,
dyrektor koszalińskiego salonu Bokaro. - Klienci wiedzą już, że tzw.
„oferta marketowa”, czyli najtańsze na rynku rozwiązania, często
okazuje się zawodna, a nikt nie chce przecież remontować co chwi-
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lę z powodu słabej jakości, wad i usterek. Wszyscy chcemy też żyć
w ładnych, przyjaznych wnętrzach. I takich ofert – łączących estetykę
z jakością powinniśmy oczekiwać.
Dodatkowym atutem czeskich łazienek jest unikalna stylistyka,
splatająca tradycję z nowoczesnością. Umywalki, wanny i meble łazienkowe Ravak to zupełnie nowa na naszym rynku oferta. Bardzo
szybko zyskuje sympatię klientów. To uniwersalne produkty, które
dobrze sprawdzą się zarówno w klasycznych jak i bardziej nowoczesnych wnętrzach. Są też niezawodne, trwałe i mają wieloletnią
gwarancję.
Ciekawostką w systemie firmy Ravak jest na przykład seria Concept 10o. Są to specjalne wanny, umywalki i dostosowane do nich
meble oraz akcesoria. Wanny w tym systemie pozwalają zaoszczędzić nieco miejsca, ponieważ najistotniejsza część, czyli zagłębienie, w którym się kąpiemy, umieszczone jest pod niewielkim kątem
w stosunku do obudowy. Do takiego rozwiązania potrzebne są
dedykowane parawany nawannowe i specjalna armatura. A jeśli
komuś zależy na estetycznej spójności - w ofercie Bokaro znajdzie
też umywalki i meble z serii Concept 10o - z podobnym „ukośnym”
przesunięciem.
Unikalne produkty Ravak to niejedyne nowości w Bokaro. Producenci, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, stale poszerzają
asortyment. Oprócz nowych wzorów i kolorów dostępne są coraz
bardziej różnorodne formaty płytek.
- Koszalińscy i w ogóle polscy klienci bardzo pozytywnie reagują na nowości – mówi Norbert Koselski. - Jeszcze niedawno, kiedy
w jednym z boksów prezentujących produkty podłogę wyłożyliśmy
płytkami drewnopodobnymi - klienci byli trochę zdziwieni, że takiego „drewna” można użyć projektując łazienkę. Dziś to jedne z najlepiej sprzedających się płytek gresowych, a klienci szukają coraz
bardziej różnorodnych wymiarów takich „desek”.
Wybór jest tak duży, że mniej cierpliwych może przyprawić o zawrót głowy. Nad klientami czuwa jednak profesjonalna, wyszkolona
i znająca trendy obsługa. Jednak to nie aktualna moda, czy chęć
sprzedania jak najdroższych rozwiązań kierują sprzedawcami pracującymi w Bokaro.
- Zależy mi na tym, żeby klient kupujący u nas dostał dokładnie
to, czego potrzebuje za rozsądne pieniądze - deklaruje Norbert
Koselski. - Pomoc i rada są bardzo często potrzebne, bo przy takiej
liczbie możliwości bywa, że klienci czują się zagubieni. Współpracujemy też na stałe z architektem wnętrz, a jeśli potrzeba - mamy
kilka nazwisk projektantów, których możemy polecić. Podstawa to
rozmowa. Sprzedawcy, którzy pracują w Bokaro wiedzą o co zapytać, żeby dokładnie zrozumieć klienta i w efekcie zaproponować
optymalne rozwiązania.
Wielu kupujących ma już jednak sprecyzowane i mocne stanowisko w sprawie wyboru płytek czy innych elementów wyposażenia łazienki. Są też hity, które cieszą się niesłabnącym powodzenie
od dłuższego czasu. Do tych ostatnich można zaliczyć gresy firmy
Nord Ceram, które sprawdzają się w inwestycjach deweloperskich,
a można je kupić także indywidualnie.
Klienci doceniają też płytki o dużych formatach - ostatnio dobrze
sprzedają się gresy o wymiarach nawet 120x60 cm. Jeśli chodzi
o wyposażenie łazienek - takim hitem są produkty polskiej firmy
Excellent - są bardzo trwałe, mają dwudziestoletnią gwarancję i ciekawe wzornictwo.
- Polacy wiedzą już, że wnętrza, w których mieszkają, wszystkie,
nie tylko salony, mają wpływ na jakość życia - mówi Norbert Koselski. - My, sprzedawcy, uczestniczymy w ważnym procesie - urządzaniu mieszkań i domów klientów. Tu nie ma miejsca na pomyłki albo
„wciskanie” komuś na siłę czegoś, co mu się nie podoba. Najbardziej cieszy mnie, kiedy wracają do nas klienci, którzy ostatni raz odwiedzili Bokaro kilka lat temu, na przykład remontując mieszkanie,
a teraz mówią, ze budują dom i chcą skorzystać z naszej pomocy,
bo poprzednio tak dobrze im doradziliśmy.
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Smak
miłości
N

asz poczciwy polski burak afrodyzjakiem?
Jak najbardziej. To proste, ale bardzo zdrowe
warzywo o oryginalnym kolorze posiada seksualną moc. Już w starożytnej Grecji i Rzymie polecano jego spożywanie głównie mężczyznom,
aby zapewnić im odpowiedni wigor w sypialni. Przepis na buraczki w occie można znaleźć
w liczącej blisko 2000 lat książce kucharskiej
pochodzącej ze starożytnego Rzymu! Nasz kulinarny duet Eintopf przygotował kolację dla
dwojga, w której burak zajmuje główne miejsce. Smacznego przy stole i… w sypialni.

Mus
z buraków,
malin, mango
i imbiru

Składniki:
• 3 obrane i pokrojone w kostkę buraki
• 1 szklanka malin (mogą być mrożone)
• 1 mango, obrane, pokrojone w kostkę
• 2-3 cm obranego i posiekanego imbiru
• 1 szklanka soku z wyciśniętych pomarańczy
• 5 plastrów ananasa (mogą być z puszki)
• 1 banan, pokrojony w plastry
• 100 ml zalewy z ananasa (opcjonalnie)
Wrzućcie wszystkie składniki do malaksera i zmiksujcie na gładką masę. Gęstość regulujcie sokiem z pomarańczy, dodawajcie go stopniowo. Smacznego!
www.eintopf.pl
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Buraczany
makaron
Składniki (4 porcje):

• 500 g makaronu spaghetti
• 4 średniej wielkości buraki
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• szklanka jogurtu naturalnego, gęstego
• 2 łyżki startej skórki cytrynowej
• 2 łyżki soku z cytryny
• 2 ząbki czosnku, wyciśnięte
• 1/2 cebuli, posiekanej
• kilka listków posiekanej bazylii
• sól, pieprz
• olej do pieczenia buraków

Ugotujcie al dente makaron. Na patelnię, bądź naczynie żaroodporne wlejcie trochę oleju, ułóżcie na nim buraki w skórce i wstawcie do piekarnika rozgrzanego
do 200 ºC na 40 min. Poczekajcie aż buraki wystygną, potem je delikatnie obierzcie ze skóry. Do malaksera włóżcie: obrane buraki, wlejcie oliwę z oliwek, sok z cytryny, cebulę, wyciśnięty czosnek, posólcie i popieprzcie. Miksujcie aż otrzymacie
puree. Dodajcie jogurt, skórki z cytryny i posiekane liście bazylii. Ponownie zmiksujcie na gładką masę. Spróbujcie czy nie potrzeba jeszcze doprawić potrawy.
Wymieszajcie masę z makaronem, posypcie świeżą bazylią. Smacznego!

E

Fot. Panna Lu

EINTOPF

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

www.eintopf.pl

50 KULINARIA

Beta vulgaris,
czyli ćwikła na stół
AUTOR: ANNA MAKOCHONIK

Julian Tuwim twierdził, że „burak to ziemniak w ataku apopleksji”. Podobieństwo bulw
pozorne, choć popularność porównywalna. Barszcz, ćwikła z chrzanem, buraczki do
obiadu i chłodnik z botwinki to stałe pozycje menu większości polskich stołów. Paradoks
polega na tym, że nasza znajomość z burakiem ma charakter raczej powierzchowny.

N

iedoceniony, kulinarnie wykorzystywany monotonnie i przyrządzany zazwyczaj w sposób pozbawiający go wybornych właściwości zdrowotnych. W formie wyjściowej wygląda niespecjalnie,
choć bulwa zakończona zielonymi liśćmi przetykanymi fioletowymi
żyłkami ma swój urok. Wnętrze buraka za to nie tylko syci oko pięknym burgundem, ale przede wszystkim – smakiem. Mowa oczywiście o buraku ćwikłowym. Kulistym, cylindrycznym albo podłużnym.
W polskich zapiskach wzmiankowany od XIV wieku, choć pewnie
znany wcześniej. Jak inne bulwy uznawany niegdyś – i poniekąd do
teraz – za warzywo tzw. biedoty, wiejskie. Głównie ze względu na łatwość uprawy – burakami cieszyć można się cały rok i za niezmiennie
niską cenę. Obok śledzi, ryb słodkowodnych i żurków nieodzowny
składnik kuchni postnej, zwłaszcza pomorskiej i wielkopolskiej,
pełnej barszczyków z kapustą, jajami, gotowanych na podrobach
albo wywarze grzybowym. Słowo „barszcz” naturalnie kojarzy się
z burakiem, choć określa ono każdą zupę kwaśną, powstającą na
bazie zakwasu. Nie tylko buraczanego, ale i żytniego (barszcz biały),
z kiszonej kapusty, szczawiu (rosyjski barszcz zielony), a kiedyś z...
barszczu, rośliny z gatunku selerowatych, skąd nazwa. Barszczem
nazywa się też żur oraz wywar z kapusty, pomidorów, buraków,

włoszczyzny, ziemniaków i mięsa zaprawiany śmietaną zwany w Polsce barszczem ukraińskim, a na Ukrainie czernihowskim.
Burak znany był już w starożytności. Ćwikłowy jest potomkiem
buraka dzikiego, rosnącego w rejonie Morza Czarnego i Kaspijskiego, stąd jego mocna obecność w kuchni gruzińskiej. Popularny także w Indiach i rzeczywiście – wspaniale smakuje w wydaniu
orientalnym, z dodatkiem ostrych przypraw. W czasach narodzin
medycyny używany w roli środka leczniczego.
Na każdym etapie rozwoju burak oferuje mnóstwo dobra. Burak
na liście przebojów najzdrowszych produktów spożywczych plasuje się niezmiennie w ścisłej czołówce. Przede wszystkim dzięki zawartości betaniny odpowiedzialnej za intensywną kolorystykę, ale
i żwawe zwalczanie wolnych rodników, a zatem profilaktykę starzenia i silne działanie antynowotworowe.
Burak zwalcza wirusy, ma działanie wykrztuśne, zasadotwórcze,
krwiotwórcze, łagodzi objawy menopauzy, wspomaga układ nerwowy, wzmacnia naczynia krwionośne. Co ciekawe, wszystkie te
właściwości zawdzięcza nie witaminom – zawiera jedynie kwas foliowy, askorbinowy (witamina C) i B1 w śladowych ilościach – a minerałom, których jest kopalnią: żelazo, wapń, magnez, potas, mangan,
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Burak pieczony
nadziewany soczewicą

sód, miedź, chlor, fluor, cynk, a także pierwiastki mniej popularne
jak bor, lit, molibden, kobalt, rubid i cez. Botwina zawiera więcej
niż burak witaminy C, zatem wspiera odporność oraz witaminy A.
Odtruwa organizm, pobudza apetyt, ma dużo żelaza przez co polecana jest anemikom. Niezależnie od postaci, buraki to obowiązkowy element diety odchudzającej – jest sycący a niskokaloryczny (ok.
40 kcal na 100 g). Dwie złe wiadomości to duża zawartość kwasu
szczawiowego niszczącego wapń, obciążającego stawy, a nawet
powodującego kamicę nerkową w liściach botwiny i wysoki indeks
glikemiczny w bulwie buraka, niepolecanego zatem diabetykom.
Burak i botwina to jedne z ulubionych warzyw wegetarian.
Słusznie, bo ze względu na wspomnianą zawartość żelaza, uzupełniają jego niedobory w diecie niezawierającej głównego źródła
pierwiastka czyli mięsa. Żadna inna kuchnia nie wykorzystuje buraka w tak kreatywny sposób. Nie jest on na talerzach wegetarian
i wegan dodatkiem, ale głównym bohaterem. Na ciepło, ale także
w najrzadszej, a jednocześnie najzdrowszej – surowej formie. Jak
w przypadku większości warzyw, najwartościowsza jest nieprzetworzona postać warzywa.
Wśród smaków burak reprezentuje słodki. Słodycz tę wspaniale
wydobywa pieczenie, najlepiej w skórce, w folii z odrobiną oleju.
Proces trwa długo około półtorej. Warto więc za jednym razem
upiec sporą ilość buraków i przyrządzić kilka potraw, zwłaszcza tych
na bazie buraków zmiksowanych. Buraki lubią: orzechy, pistacje,
migdały, oliwę, olej lniany, twaróg, ser feta, kozi, oscypek, sery wędzone, jogurt grecki i śmietanę, czosnek, pieprz, tymianek, majeranek, curry, kolendrę, cykorię, rukolę, roszponkę, koper, natkę pietruszki, chrzan, cebulę, pomidory, paprykę, inne bulwy, kasze, ryż,
soczewicę, miód, ocet balsamiczny i ryżowy. Już po tym zestawie
dodatków widać, że burak to doskonały składnik potraw orientalnych choć w tej wersji
Najlepsze są buraki średniej wielkości, o średnicy 8-10 cm, z cienką skórką, o intensywnej barwie (mocno widoczne po przekrojeniu białe kręgi oznaczają dużą zawartość ciężkostrawnej celulozy).
Można je gotować, piec, jeść na surowo, marynować, miksować na
pasty, musy i dżemy, nadziewać, robić z nich zupy, jarzynki, sałatki
na zimno i ciepło. Byle jeść jak najczęściej – warto!

Składniki na dwie porcje:
• dwa spore buraki (najlepiej podłużne)
• pół woreczka czerwonej soczewicy
• średnia czerwona cebula
• średnia marchewka
• olej/oliwa
• pół puszki pokrojonych pomidorów
• czosnek, sól, pieprz, papryka słodka, wędzona i ostra w proszku
• sok z limonki
Buraki obrać, podgotować, aż lekko zmiękną. Wykroić środek,
zostawiając ok 1,5 cm brzegu. Na oleju zeszklić pokrojoną w pióra
cebulę. Dodać pokrojoną w słupki marchewkę i podsmażyć. Dodać
pomidory, soczewicę, zgnieciony czosnek i przyprawy. Wymieszać
i podsmażać około 5 minut. Buraka natłuścić w środku olejem/
oliwą, pokropić sokiem z limonki, posolić i popieprzyć. Piekarnik
nagrzać do 180 st. C. Nadziać buraki soczewicą. Owinąć folią, zostawiając u góry przestrzeń. Piec, aż burak będzie miękki. Uwaga:
by danie było bardziej sycące, można dodać ugotowanego ryżu,
najlepiej brązowego.

Sałatka z burakiem i granatem
Składniki:
• spory burak,
• 200 gramów rukoli,
• 80 gramów pistacji
• owoc granatu
• 100 gramów fety
• łyżeczka oliwy, 1,5 łyżeczki octu balsamicznego
• sól, pieprz, tymianek
Buraka upiec w folii (180 st. C, około godziny). Pokroić w grubsze
plastry. Na płaskim talerzu rozłożyć liście rukoli. Ułożyć na nich plastry buraka. Pokruszyć fetę, pistacje posiekać, posypać nimi buraki.
Oliwę wymieszać z octem i przyprawami, pokropić sałatkę. Owoc
granatu przeciąć na pół, wypestkować, posypać pestkami całość.
Sałatkę można też podać w wersji bez fety, z sosem przygotowanym z jogurtu greckiego (ok. 3 łyżki) wymieszanego z pestkami granatu. Jeśli nie chcemy użyć granatu – wówczas warto do oliwy i octu
dodać odrobinę miodu.
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PIERWSZE
SERCA
DRGNIENIE
AUTOR: WIOLETA JĘDRZEJCZYK–BETLIŃSKA

Szybsze bicie serca, motyle w brzuchu, rumieńce na twarzy. Każdy z nas chociaż raz
w życiu zakochał się, zadurzył, zauroczył. Czy faktycznie tą pierwszą miłość pamiętamy
najdłużej? Zapytaliśmy o to dziesięcioro koszalinian.
Małgorzata Chyła,
działaczka Związku
Nauczycielstwa Polskiego
Pamiętam to jak dziś. Byłam
w piątej klasie Szkoły Podstawowej nr 5, która wtedy mieściła się przy ul. Sienkiewicza
w Koszalinie. Zadurzyłam się
w rok starszym koledze – Rochu. Był niesamowicie przystojnym i uroczym chłopakiem.
Kochała się w nim cała szkoła.
Mnie również trafiła strzała Amora. Wodziłam za nim wzrokiem po
szkole, inscenizowałam przypadkowe spotkania, skradałyśmy się
z koleżanką pod oknami jego domu – licząc na to, że wpadniemy
na siebie i on zrozumie, że mi się podoba. Podczas dyskotek szkolnych losowało się partnerów, z którymi można było tańczyć. Zawsze
zaciskałam kciuki licząc, że na karteczce pojawi się imię Roch, ale
niestety nigdy z nim nie zatańczyłam. Pewnego dnia byłam na imieninach Wandy, koleżanki z klasy. To były czasy kiedy młodzież nie
spotykała się w kawiarniach czy pubach. Impreza była w domu, przy
drobnym poczęstunku i muzyce. Były rozmowy, śmiech i tańce, jednak punktem programu była niezwykle modna wtedy gra – w butelkę. Chyba wszyscy czekali na ten moment, była to doskonała,
a czasami jedyna szansa na pocałunek z kimś, kogo się szczególnie
lubiło. Pamiętam, że wszyscy siedzieli w kole, Roch zakręcił butelką
i wypadło na mnie. Trzeba było mnie wtedy widzieć! Myślałam, że
pęknę ze szczęścia. Łzy radości napływały mi do oczu. Pocałunek
był co prawda w policzek, ale niezwykle delikatny i czuły. Ten wieczór dla piątoklasistki był czymś wyjątkowym i niezapomnianym.
Niestety to był jedyny przejaw uczucia Rocha do mnie, ponieważ
mój wybranek rok później zakochał się w koleżance z mojej klasy
– Ewie. Dla nas nie było już żadnych nadziei. To było moja pierwsza niespełniona fascynacja. Do dzisiaj pamiętam jak wyglądał, jak
czułam się po jego pocałunku. Kiedy wracam do tych wspomnień
zawsze robi mi się miło na sercu.

Mirosława Zielony, dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Wspomnienie mojej pierwszej miłości zawsze wywołuje
na mojej twarzy uśmiech. To nie
było platoniczne uczucie czy zauroczenie, ale prawdziwa młodzieńcza miłość. Zaczęła się,
gdy mieszkałam z rodzicami
w Mirosławcu, na osiedlu wojskowym. Mój tata był pilotem.
I gdy teraz o tym tak myślę, to sądzę, że wszystkie dzieciaki tworzyły
jedną wielką rodzinę. Gdy miałam 14 lat wstąpiłam do harcerstwa
i właśnie tam spotkałam mojego wybrańca – był nim o cztery lata
starszy drużynowy - Janusz. Był przystojnym, inteligentnym młodym
człowiekiem, który kochał harcerstwo i żeglarstwo. Wszystkie moje
koleżanki kochały się w nim skrycie. Może dlatego, że był starszy,
a może dlatego, że w tamtych czasach – drużynowy był autorytetem. Spędzaliśmy razem dużo czasu, organizowaliśmy podchody,
zbiórki, całym zastępem wyjeżdżaliśmy w głusze leśną oraz na biwaki. Jeździliśmy również w góry i właśnie na obozie w Piwnicznej
zakochał się we mnie. To było jak piorun z jasnego nieba. Czułam
motyle w brzuchu, przyśpieszony puls na sam jego widok, pocenie
dłoni i drżenie nóg. Było cudownie i niesamowicie. To były inne czasy, nasza miłość polegała na cichych schadzkach, spacerach z trzymaniem się za ręce, subtelnych pocałunkach. Wiele czasu poświęciliśmy rozmowom o planach na przyszłość. Młodzieńcze zauroczenie
przerodziło się w głębokie uczucie – byliśmy razem przez cztery lata.
Potem nasze drogi rozeszły się, każde poszło w inną stronę, ale długo pisaliśmy z Januszem do siebie listy. Czekałam na nie po kilka,
kilkanaście dni. Kiedy listonosz je przynosił, uciekałam w ciemny kąt
pokoju i czytałam z wypiekami na twarzy. Muszę przyznać, że mam
je do dzisiaj. Wiem, że listy teraz przechodzą do lamusa, ale moje
dzieci i wnuki nie będą miały takich wspomnień i pamiątek jak ja.
Chętnie powracam do nich i wspominam młodzieńcze lata. Pierw-
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sza miłość w życiu tak młodego człowieka, to przede wszystkim bliskość z drugą osobą. Mimo że jej już nie ma obok – wspomnienia
nie przemijają. I na koniec tak na wesoło, moja pierwsza miłość miała na imię - Janusz, tak na imię ma mój mąż i syn.
Monika Tkaczyk, prezes
Zarządu Obiektów Sportowych
W młodości spotyka się na
swojej drodze wiele zauroczeń
i sympatii, ale tylko jedną prawdziwą miłość. I muszę przyznać,
że ja nie zaznałam jej w czasie
szkoły podstawowej czy liceum,
ale już w wieku dorosłym. Byłam
świadkiem na ślubie koleżanki. Wybrałam się tam z kolegą,
który był z kolei świadkiem drugiej strony. Już po kilku godzinach zauważyłam, że wpadłam w oko
kamerzyście. Nie odstępował mnie na krok, uśmiechał się i patrzył
prosto w oczy. Trochę mnie to onieśmielało, ale miałam ważną rolę
do odegrania. Nie powiem, że go nie zauważyłam, bo byłaby to nieprawda. Po kilku dniach dostałam telefon od mojej przyjaciółki, świeżo upieczonej mężatki, że jest już film z wesela. Jednak kamerzysta
udostępni go, jeżeli ja wezmę udział w projekcji. Byłam zdziwiona
i podekscytowana zarazem. Pojechałam do koleżanki. Film był piękny, jednak mało na nim było weselników i samych państwa młodych
– główną gwiazdą byłam ja. Wszystkie moje uśmiechy, spojrzenia,
pomoc pannie młodej – uchwycone klatka, po klatce. Na szczęście
moi znajomi mają poczucie humoru i nie mieli pretensji do kamerzysty, ani do mnie. Po tej wpadce – Roberta, bo tak nazywał się fotograf - zaczęliśmy się spotykać. Oboje uczyliśmy się, dodatkowo mój
ukochany prowadził własną firmę, jednak zawsze wygospodarowaliśmy chociaż kilka minut, by spotkać się i pielęgnować uczucie. To
najpiękniejszy czas w młodym związku – randki, wspólne spacery,
rozmowy i snucie planów na przyszłość. Robert zauroczył mnie olbrzymim poczuciem humoru, optymizmem i podejściem do życia.
Byliśmy razem około dwóch lat, kiedy postanowiliśmy się pobrać.
Moją świadkową - była koleżanka, na której ślubie zwariowany kamerzysta zadurzył się we mnie. I muszę pani powiedzieć, że w tym roku
ja i mój kamerzysta będziemy obchodzić 21 lat wspólnego życia.
Zbigniew Murzyn,
artysta malarz
Moją pierwszą miłością jest
moja żona, i mimo że jesteśmy razem 35 lat, pamiętam
dzień, kiedy zobaczyłem ją po
raz pierwszy. Byłem studentem
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Słupsku, czekałem na dworcu na pociąg do Lęborka. Basia
razem z dwiema koleżankami
siedziała w poczekalni, miały jechać do Sławna. Rozmawiały o czymś bardzo żarliwie, jednak ja byłem tak zachwycony dziewczyną siedzącą w środku, że nie słyszałem
ani jednego słowa. Była przepiękna, cudownie opalona na brązowo - wyglądała jak hrabianka ( śmiech). Byłem zachwycony. Niestety nie miałem odwagi, by cokolwiek powiedzieć, czy o coś zapytać.
Opatrzność czuwała nade mną. Kiedy ruszył kolejny rok akademicki,
swoje studia w mojej uczelni rozpoczęła Basieńka. Mijaliśmy się na
korytarzach, nie mogłem wyjść z podziwu dla jej urody. Teraz, gdy
tak myślę, to chyba właśnie jej uroda i styl bycia – onieśmielały mnie.
Dlatego kiedy zbliżały się otrzęsiny, zgłosiłem się do ich przygotowań. Moja rola polegała na dawaniu klapsa linijką – pierwszoroczniakom, którzy odbierali indeks. Czasami nie żałowałem siły i tak przyłożyłem, aż żacy syczeli z bólu. Gdy przyszedł czas na Basię – jako
jedyna została przeze mnie ułaskawiona. Tego wieczoru długo rozmawialiśmy. Zaczęliśmy się spotykać. Wiedziałem, że pokochałem ją

od pierwszego wejrzenia, to przywiązanie spowodowało, że nie lubiłem rozstań. Nawet jeżeli ograniczały się one jedynie do wyjazdów,
do domu. Staraliśmy się razem jeździć na dworzec tam w oczekiwaniu na pociągi, spędzaliśmy razem najpiękniejsze chwile w życiu. Tak
samo wyglądały powroty. To były czasy kiedy zacząłem pasjonować
się fotografią, pamiętam jak biegałem po akademiku robiąc na zamówienia portrety i zdjęcia grupowe. Musze przyznać, że nieźle na
tym zarabiałem, za pierwsze pieniądze kupiłem Basi bransoletkę. Ma
ją do dzisiaj! Kiedy Basieńka była na trzecim roku – wzięliśmy ślub.
Cudowne wspomnienia. Kiedy rozmawiamy - widzę ją na dworcu,
siedzącą na ławce, czekającą na pociąg do Sławna.
Katarzyna Ulicka-Pyda,
aktorka Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego
Moją pierwszą miłością był
kolega z przedszkola – Jędrek.
Miał lekko kręcone włosy, przyjemny uśmiech i bardzo się
lubiliśmy. Dla mnie było to coś
wyjątkowego, pamiętam jak
zabiegałam o to, aby bawił się
tylko ze mną. Nawet starałam
się zainteresować chłopięcymi
zabawkami, by spędzać z nim więcej czasu. Jak w każdej miłości
oprócz tych cudownych chwil przy drewnianych klockach, połączył
nas również tragiczny moment. Jędrek i ja leżakowaliśmy obok
siebie, pewnego dnia mojemu ukochanemu wypadł ząb mleczny
i on go przez przypadek połknął. Gdy mi o tym powiedział, tak się
wystraszyłam, że pobiegłam do przedszkolanki, by ratowała moją
miłość. Byłam bardzo przejęta, podobno krzyczałam, że teraz Jędrek na pewno umrze. Muszę dodać, że on nawet się nie dusił. Po
prostu go zjadł ( śmiech). Ale ja jako dobra, kochająca dziewczyna walczyłam o pomoc dla niego. Nie wiem, czy on zauważył moją
sympatię, która jak na dziecko w tym wieku – trwała naprawdę długo. Chodziliśmy razem nawet do szkoły podstawowej, jednak tam
Jędrek spadł na dalszy plan, na widoku pojawili się inni koledzy. To
cudowne, dziecięce wspomnienie, do którego chętnie powracam.
Nie można tego nazwać miłością, ale dziecięcą sympatią czy zauroczeniem. Pierwsze serca drgnienie poczułam, gdy poznałam mojego męża – Pawła, z którym doskonale się uzupełniamy. Ja jestem
cholerykiem, on spokojny i rozsądny. Znosi moje humory oraz trudy
związane z pracą w teatrze. Nigdy nie krytykuje, ale zawsze obiektywnie ocenia. Połączyła nas muzyka, poznaliśmy się na studiach
muzycznych. Mój mąż grał na klarnecie. Co tutaj więcej wyjaśniać –
dwie artystyczne dusze zawsze się odnajdą i połączą trwałym uczuciem. My jesteśmy już razem przeszło 22 lata.
Wojciech Grobelski, doktor
historii i wykładowca
w koszalińskim Centralnym
Ośrodku Szkolenia Straży
Granicznej
Kiedy wspominam młodzieńcze lata, wydaje mi się, że każda
bliższa koleżanka dla chłopaka
w wieku dorastania była pewną
fascynacją. W szkole średniej
(chodziłem do technikum leśnego) było mało dziewczyn.
Były to szkoły profilowane, o niełatwych specjalizacjach, gdzie rodziły się prawdziwe męskie przyjaźnie. Nie spodziewałem się, że
moim kompanem okaże się właśnie – dziewczyna. Zawsze byłem
dość pilnym uczniem, lubiłem siedzieć z przodu sali. Taki miałem
zamiar i tym razem, przekraczając po raz pierwszy próg klasy. Wielkie było moje zdziwienie, kiedy pierwsze ławki były pozajmowane.
I wtedy przepiękna dziewczyna o imieniu Izabella poprosiła mnie,
bym się do niej dosiadł. Pamiętam, że była bardzo urodziwą na-
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stolatką - miała długi, piękny warkocz i przenikające spojrzenie. Tak
narodziła się niesamowita więź. Nie tylko wspieraliśmy się podczas
lekcji, ale również spotykaliśmy się poza szkołą. Mieliśmy ze sobą
doskonały kontakt, mieszkaliśmy w jednym akademiku. Po godz.
22 nie było mowy, aby chłopak i dziewczyna przesiadywali razem
w jednym pokoju, ale widywaliśmy się przed wyjściem na zajęcia
i do czasu ciszy nocnej. Lubiliśmy swoje towarzystwo, spacery, rozmowy na tematy szkolne i prywatne. Nawet w weekendy byliśmy
razem, jej rodzice darzyli mnie sympatią, więc byłem częstym gościem w ich domu. Teraz, gdy myślę o Izabelli, wiem, że była to głęboka fascynacja. Może pierwsza miłość? Pamiętam, że na jej widok
serce waliło mi jak oszalałe, a wspólny czas był naprawdę wyjątkowy. Nasze drogi rozeszły się, gdy zmieniłem szkołę.
Iwona Dalati,
Politechnika Koszalińska
Moją pierwszą miłość spotkałam w liceum. Miał na imię
Maciej. To było uczucie odwzajemnione, przyciągaliśmy się
jak magnesy. Ja byłam temperamentną dziewczyną, nastawioną na poszukiwanie czegoś
nowego, ale nie kontrowersyjną. Maciej był inny, ujmował
inteligencją, bezpośredniością
i miał wiele zainteresowań. Zaszczepił we mnie miłość do muzyki,
której nigdy nie słuchałam. Do dzisiaj lubię hard rocka. Z jednej strony był ostry i tajemniczy, z drugiej romantyczny – pisał teksty piosenek i wiersze. To chyba nas przyciągało. Ważne było również to, że
Maciej pochodził z dość zamożnej rodziny, ja nie do końca pasowałam do tej „sfery”. Jego rodzice chcieli, byśmy się rozstali i skupili
na nauce. On walczył o mnie jak lew i nie uległ ich żądaniom. Nadal
się spotykaliśmy. Czego może chcieć więcej zakochana kobieta. Byliśmy razem przez dwie ostatnie klasy liceum. Nasze drogi rozeszły,
kiedy każde wyjechało na studia do innego miasta. Pisywaliśmy do
siebie listy i spotykaliśmy się, gdy przyjeżdżaliśmy na weekendy do
domów. Potem straciliśmy kontakt. Wiem, że odwiedzał moich rodziców i pytał o mnie, nawet wtedy gdy byłam już mężatką i miałam
dzieci. Zresztą on później się również ustatkował, niestety nie było
dane nam się spotkać. Nadal, gdy wspominam te czasy, ciepło robi
mi się na sercu. Zachowałam wszystkie jego listy, teksty piosenek
i wierszy. Od dłuższego czasu borykam się z myślą, żeby przekazać
wszystkie pamiątki po Macieju – jego synowi. Ja swoje wspomnienia
noszę w sercu i pamięci, i nikt mi ich nie odbierze.
Andrzej Jakubowski, polityk,
wiceburmistrz Gościna
Powiem szczerze, że w moim
życiu były i są cztery najważniejsze kobiety – moja mama, żona,
córka i wnuczka. I to są moje
największe miłości. Jednak rozmawiamy o tej pierwszej, którą
pamiętam i na samą myśl nadal
szybciej bije mi serce. Studiowałem w Koszalinie, na Wyższej
Szkole Inżynierska. Ja byłem na
drugim roku i zaczęły się juwenalia. Jak zawsze z kolegami szliśmy
pobawić się do klubu studenckiego, a że mieszkaliśmy w akademikach, mieliśmy blisko. Stałem przed klubem, kiedy w jego stronę szła
grupka dziewczyn, a wśród nich jedna z najpiękniejszych jakie w życiu
widziałem. Pamiętam, że miała na sobie biały, moherowy sweterek,
chyba spódnicę i szpilki, bodajże zielone. Nie mogłem oderwać od
niej wzroku. Byłem studentem, więc wykorzystując pozycję starszego
kolegi – zaprosiłem je do środka. Na początku bawiłem się ze wszystkimi, ale to tylko po to by wydeptać grunt do tej jedynej – Teresy.
Po tej zabawie zaczęliśmy się spotykać. Mięliśmy wspólne zaintere-

sowania, wiele czasu spędzaliśmy na rozmowach, snuciu wspólnych
planów. Randkowanie i poznawanie siebie trwało trzy lata, w 1978
roku pobraliśmy się. Do dzisiaj w mojej żonie urzeka mnie to, że ma
w sobie kilka osobowości, z jednej strony jest bardzo opiekuńcza, troskliwa, dba o ciepło rodzinne. Z drugiej strony to aktywna, silna kobieta, która umie doskonale tańczyć i śpiewać. A ja? Jestem taką złotą
rączką, która wszystko naprawia i łączy ze sobą. Każde z nas ma swój
własny „świat”, jednak jedno bez drugiego nie dałoby rady istnieć.
Joanna Chojecka,
dyrektor Archiwum
Państwowego w Koszalinie
Klasa maturalna, czas studniówek. Na tej wyjątkowej imprezie byłam ze swoją sympatią – Gustawem, który był ode
mnie o dwa lata starszy. Poznaliśmy się pół roku wcześniej na
domówce u koleżanki. Był jej
kuzynem. Twierdził, że to on zauważył mnie pierwszy. Jednak
już wtedy coś nas do siebie ciągnęło. Był inny od moich szkolnych
kolegów – zdystansowany, z olbrzymim poczuciem humoru, intrygujący i bardzo przystojny. Już tego wieczoru spędziliśmy ze sobą
kilka godzin rozmawiając na najróżniejsze tematy. Miałam wrażenie,
że znamy się kilka dobrych lat. Potem wszystko poszło już lawinowo,
były spotkania, wspólne spacery, rozmowy, romantyczne wyjścia
i wyjazdy. Był cudownym przyjacielem, przy którym szybciej biło mi
serce, a jego zielone oczy powodowały motyle w brzuchu i uczucie
nóg z waty. Nie miałam wątpliwości kogo zabiorę na studniówkę –
Gustawa. No właśnie i tutaj opowiem rodzinną anegdotę. Byliśmy
razem gdzieś około roku, mój ukochany zabrał mnie do swoich
dalekich krewnych. Jedna z cioteczek cały czas na niego mówiła
– Grzesiu. Nie rozumiałam dlaczego. Okazało się, że moja pierwsza miłość nie ma na imię Gustaw, a właśnie Grześ. Proszę sobie
wyobrazić moje zdziwienie, gdy się dowiedziałam, że od roku spotkam się z facetem, którego nawet imienia nie znam (śmiech). Nasza
miłość wytrzymał do dnia dzisiejszego, jesteśmy razem od 25 lat,
małżeństwem o cztery mniej. A nasz syn ma na imię – Gustaw.
Anna Dąbrowska,
instruktorka fitness
Pierwszy raz zakochałam się
po uszy, gdy miałam sześć lat.
Mieszkałam jeszcze w Świdwinie i tam chodziłam do zerówki.
Moim wybrańcem był kolega
z klasy i miał na imię Iwo. Był
uroczym chłopakiem o ciemnych włosach i piorunującym
spojrzeniu. Chciałam z nim spędzać każda chwilę, jednak jak
wiadomo – w tym wieku zadawanie się z dziewczynami to po prostu
obciach. Szczęśliwie złożyło się, że Iwo – tak samo jak ja - zapałał
miłością do tańca. Zaczęliśmy razem chodzić na kurs. Byłam szczęśliwa, że spotkamy się nie tylko w klasie, ale spędzamy ze sobą również czas poza lekcjami. Pamiętam, że robiłam wszystko, aby mnie
zauważył. Zanim wyszłam z domu czy to do szkoły, czy na tańce –
przebierałam się kilkanaście razy, czesałam i przeglądałam się w lustrze. Stroiłam się dla mojej sympatii. Jako początkujący tancerze
na każdych zajęciach dobierani byliśmy w pary i ćwiczyliśmy kroki.
Robiłam wszystko, by tańczyć właśnie z nim. Mało tego trenowałam
w domu, aby się nie pomylić i nie zrobić sobie wstydu. Bo co Iwo by
o mnie pomyślał! Z perspektywy czasu myślę, że Iwo na swój sposób – lubił mnie. Z uśmiechem na twarzy przypominam sobie jak na
przerwach w szkole i podczas treningów dzielił się ze mną gumą do
żucia - Turbo. Moja pierwsza miłość zakończyła się w drugiej klasie
podstawówki, gdy przeniosłam się z rodzicami do Koszalina.
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O tym, że koniec sezonu letniego
nie musi nad morzem oznaczać
bezruchu rozmawiamy z panią
Anną Sak, współwłaścicielką hotelu
Marina Mielno – Pensjonat nad
Morzem.

M

a Pani na koncie duży sukces. Hotel wystartował kilka dni przed
wakacjami i od razu był pełny
gości. Po sezonie również wciąż
coś się w nim dzieje.
- Rzeczywiście dopiero na dwa
tygodnie przed sezonem byliśmy tak naprawdę gotowi na przyjęcie gości, a do ostatnich dni trwały jeszcze drobne prace wykończeniowe. Ale my dużo wcześniej zaczęliśmy promocję, głównie
poprzez portale sprzedażowe, turystyczne i rezerwacyjne. Dotarliśmy do rzeszy turystów w Polsce, dzięki czemu mieliśmy w hotelu
komplet. Sezon letni przedłużył się nam zresztą do połowy września. Myślę, że dzięki pięknej pogodzie i atrakcyjnym cenom pakietowym. Nagrodą za nasze starania jest wysoka opinia jaką uzyskaliśmy w jednym z portali sprzedażowych tj. Booking.com, gdzie
goście ocenili pobyt u nas na 9,1 w 10 stopniowej skali. Więc cieszy
nas to ogromnie i motywuje to utrzymania standardów
- A po sezonie?
- Wciąż jesteśmy aktywni. Skupiliśmy się na reklamie lokalnej, ale
nadal istniejemy we wszystkich wspomnianych portalach. Tworzymy dla klientów okazjonalne pakiety typu Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, majówka, weekend Bożego Ciała, który przypada
w tym roku w maju. I to daje dobry efekt. Walentynki sprzedały się
Właścicielami hotelu Marina Mielno – Pensjonat nad Morzem
są państwo Anna i Przemysław Sakowie. Budowa trwała dwa
lata i zakończyła się w czerwcu ubiegłego roku. Oferuje typowe
usługi hotelarskie, ale również organizację szkoleń i konferencji, imprez rodzinnych i towarzyskich. Dysponuje gabinetami
odnowy biologicznej, gdzie wykonywane są masaże i zabiegi
kosmetologiczne. Hotelowa restauracja zdążyła wyrobić sobie
markę na lokalnym rynku gastronomicznym, dlatego chętnie –
zwłaszcza w weekendy – odwiedzają ją mieszkańcy Koszalina.
prawie do ostatniego miejsca. Część morsów, których zlot odbywa
się 12-14 lutego w Mielnie, też nocuje u nas. Następnym wydarzeniem będzie weekend z okazji Dnia Kobiet. To oferta skierowana
głównie do pań. Wielkanocą interesują się zaś głównie ci, którzy
spędzili u nas sylwestra.
- Widać wyraźnie, że środowisko lokalne Państwa zauważyło i zaakceptowało. Organizatorzy prestiżowych wydarzeń chcą
mieć Państwa za partnera. Można tu przypomnieć festiwal kabaretowy Ludzik, czy niedawne wybory Miss Środkowego Pomorza.
- Jesteśmy otwarci na różne propozycje. Jeśli chodzi o Ludzika,
spodobało nam się w nim to, że jest wydarzeniem ogólnokrajowym, ale wykreowanym lokalnie. Artyści u nas nocowali, tutaj
również odbyła się festiwalowa konferencja prasowa. Później spały u nas gwiazdy rocznicowego koncertu orkiestry Adama Sztaby.
Miło było usłyszeć, że goście są zadowoleni, chociaż wydawałoby
się, że są przyzwyczajeni do cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli.
U nas się odnaleźli, bo mieli intymność, spokój. Daliśmy im poczuć
się jak u siebie, więc miło nas wspominali. Zaowocowało to zresztą
dalszą współpracą z agencją Good Taste Production, organizatorką koncertu. Dlatego Anna Maria Jopek odwiedzi nas pod koniec
lutego, bo zaśpiewa wkrótce z Filharmonią Koszalińską.
- Ale pojawiają się również indywidualni klienci lokalni…
- Sporo takich osób dociera. I dzięki temu na przykład w październiku i listopadzie urządzaliśmy co niedzielę chrzciny.
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- Z tym, że Państwa specjalnością stały się ponoć imprezy urodzinowe, zwłaszcza huczne „czterdziestki” z DJ-em.
- To się pewnie wzięło stąd, że pierwsza impreza urodzinowa
przez nas zorganizowana, to było akurat czterdziestolecie urodzin.
Później były kolejne, ale nie mamy jakiegoś „ograniczenia wiekowego”. Jedna z klientek zaprosiła na przykład swoją rodzinę i przyjaciół na urodziny siedemdziesiąte. Zabawa była równie udana.
Goście, także z Koszalina, u nas przenocowali, bo nocleg w takich
przypadkach oferujemy w pakiecie. Kalendarz rezerwacji na marzec, kwiecień, maj i jesień systematycznie się zapełnia. Siła rzeczy
lipiec i sierpień przeznaczone są na obsługę letników.
- Czyli jak rozumiem, Państwa sposób na czas między sezonami to imprezy rodzinne i towarzyskie organizowane dla klientów
z Koszalina i regionu?
- Dzieje się to w sposób zupełnie naturalny. Wieści o nas rozeszły
się pocztą pantoflową, która jest najlepszą reklamą. A dobra opinia
wynika zapewne z faktu docenienia przez klientów naszej kuchni,
atmosfery, sympatycznej i sprawnej obsługi, atrakcyjnych cen noclegów towarzyszących imprezom. Tu liczy się mnóstwo czynników
i nie ma przypadku. Dbamy o każdy szczegół.

- Najważniejszy jest chyba właściwy balans między jakością
a ceną?
- Oczywiście, ale również indywidualne podejście. Zawsze długo rozmawiamy z klientami, dobieramy odpowiednie menu, doradzamy. Zależy nam na tym, by uczestnicy imprezy byli zadowoleni
zarówno pod względem smaku, sposobu zaserwowania, jak i ilości
oraz obfitości dań. Dodatkowo proponujemy tort od naszego cukiernika, który też jest wartością dodaną. Tort powstaje na miejscu,
z prawdziwej śmietany, ma wyjątkowy smak.
- A jeśli mowa o stronie gastronomicznej - zmieniła się niedawno karta dań w Państwa restauracji. Co się w niej pojawiło, a co
pozostało z poprzedniej?
- Pozostały pozycje, które cieszyły się dużym powodzeniem:
dorsz w tempurze, sałatka cezar, zupa rybna w lekko zmodyfikowanej formie. Natomiast z racji tego, że w weekendy odwiedza
nas sporo koszalinian i są to nasi wierni klienci, szef kuchni postanowił kartę zmodyfikować i zaproponować im nowe, wiosenne
dania. Jest to klasyczna kuchnia europejska, wykwintna, ale na
każdą kieszeń. Wciąż badamy rynek, staramy się wyczuć, czego
oczekują klienci.
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1. rocznicy ślubu” oraz „Kartę VIP”. Spodziewam się, że może powtórzy się sytuacja jak z chrzcinami. Kiedy zdjęcia z pierwszej uroczystości pojawiły się na Facebooku, zaczęliśmy odbierać kolejne pytania.
- Facebook pozwala się zorientować, że goszczą u Państwa również wydarzenia o charakterze szkoleniowym.
- Od początku zakładaliśmy, że wejdziemy na rynek również
z taką ofertą. Odbyły się już szkolenia dla przedstawicieli branży
farmaceutycznej, dla lekarzy, fryzjerskie. Nasz hotel jest wygodną
bazą, bo oferujemy salę szkoleniową, pełną obsługę gastronomiczną, noclegi w rozsądnej cenie, a nawet możliwość skorzystania z zabiegów o charakterze odnowy biologicznej. Mamy dwa gabinety,
które są utrzymane w takim stylu a’la SPA.
- Co one oferują?
- To są masaże klasyczne, masaże bańką chińską, rytuały na ciało. Są również masaże lecznicze, masaże stóp. W drugim gabinecie
odbywają się zabiegi kosmetologiczne na twarz w zakresie podstawowej pielęgnacji, której wymagają kobiety. Właśnie przygotowaliśmy nowe pakiety pobytowe połączone z zabiegami oraz ofertę
Day SPA. Chodzi o pobyt całodzienny, z ewentualnym obiadem czy
tez kolacją w restauracji – o oderwanie się choćby na parę godzin
od zwykłych spraw. Żeby się umówić, wystarczy telefon do recepcji.
- Jak Pani się czuje w tej roli szefowej własnego biznesu?
- Nie myślę o sobie w ten sposób. Nie szefowanie, a co innego
jest dla mnie ważne.
- Widać jak bardzo jest Pani zaangażowana, jak dużo Pani czasu
i serca poświęca hotelowi.
- I właśnie to zaangażowanie jest dla mnie najistotniejsze. Budowanie czegoś, bo przecież to pierwszy rok działalności Mariny
przez co wszystko jest pierwsze i nowe. Z tego czerpię satysfakcję,
mimo że bardzo dużo pracuję. Nawet po powrocie do domu siedzę w mailach i na telefonie. Kontrahenci tego wymagają. Potrafią
zadzwonić nawet o godzinie 21 czy 22. Stawiając się w ich sytuacji,
jestem w stanie to zrozumieć, bo dla nich mająca się odbyć za kilka
dni impreza jest najważniejszą sprawą na świecie.
- Mówi Pani to z uśmiechem.
- Tak, bo ten wysiłek przynosi dobry efekt. Budujemy swoją pozycję na rynku. Jednocześnie podchodzimy do niego z pełną pokorą,
wciąż się uczymy. To daje taki dobry napęd, który motywuje do wysiłku i jeszcze większego zaangażowania.

- Sprawdzianem sprawności dla lokali czy hoteli jest organizacja zabawy sylwestrowej. Jak wypadł ten test u Państwa?
- Zgłaszały się grupy przyjaciół, w większości z Pomorza, Szczecina, Koszalina. Sylwester był bardzo udany, ale oznaczał duży wysiłek, bo jeszcze nie zdołaliśmy ochłonąć po świętach Bożego Narodzenia, które mieściły się w kilkudniowym pakiecie pobytowym,
a już trzeba było zabierać się za tak duże wydarzenie. W okresie
świątecznym gościliśmy również rodziny, które przyjechały z Koszalina tylko na samą Wigilię. Była tego dnia wizyta Świętego Mikołaja,
koncert wigilijny, zabawy dla dzieci. I tak naprawdę żyliśmy jeszcze
świętami, a już trzeba było przygotowywać sylwestra.
- A kolejny sprawdzian to pierwsze przyjęcie weselne. Na kiedy
jest zaplanowane?
- Już na 28 maja. Jesteśmy spokojni, bo przygotowywaliśmy już
większe imprezy. Tutaj gości będzie 60, a możemy podjąć ich co najmniej dwa razy tyle. Przypomnę, że mamy 120 miejsc noclegowych.
Pojawiają się kolejne zapytania o terminy. Jesteśmy pewni, że wkrótce pojawią się kolejne rezerwacje, bo odwiedza nas dużo osób młodych. Dzięki temu poznają miejsce, klimat, kuchnię. Młodym parom
poza szeroką ofertą weselną oferujemy „Pobyt weekendowy z okazji

Marina Mielno. Pensjonat nad Jeziorem
oraz Restauracja nad Jeziorem Biała Dama
tel.recepcja 602 14 13 12
tel. Manager 666 700 254
www.marina-mielno.pl
znajdź nas na
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Miss Galerii EMKA 2016

Adrianna Gliszczyńska

Foto: Urszula Cienkowska
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Od lewej: Nikola Sawosz II Wicemiss Nastolatek, Aleksandra Kraska II Wicemiss Pomorza Środkowego, Maja Sieroń Miss Polski Nastolatek 2015, Żaklina Gnarowska I Wicemiss Pomorza,
Aneta Szczepańska Miss Polski Nastolatek Pomorza 2016, Agelika Jagosz Miss Polski Pomorza Środkowego 2016 i Adrianna Gliszczyńska I Wicemiss Nastolatek i Miss Galerii EMKA 2016

Eliminacje regionalne konkursów Miss Polski Pomorza Środkowego i Miss Polski
Nastolatek Pomorza Środkowego 2016 odbyły się w koszalińskiej Galerii EMKA
w niedzielę, 30 stycznia br. Poprzedziło je „zgrupowanie” w hotelu Marina Mielno, gdzie
dziewczyny ćwiczyły ruch i układy choreograficzne pod okiem pani Agaty Dobrowolskiej.
Tradycyjnie wybrana został również tegoroczna Miss Galerii EMKA.
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Z

ostała nią Adrianna Gliszczyńska z Budzistowa, a wraz z tytułem odebrała nagrody:
zaproszenie na dwuosobową wycieczkę
do Paryża (ufundowaną przez biuro podróży RAINBOW) oraz zaproszenie do udziału
w profesjonalnej sesji mody dla naszego
magazynu (fundator – Galeria EMKA).
Miss Polski Pomorza Środkowego 2016 została Angelika Jagosz
z Koszalina (nagrodzona przez sklepy SANO bonem zakupowym
o wartości 1000 zł, voucherem na kwotę 700 zł od Instytutu Kosme-
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tologii Dermalogica, naszyjnikiem firmy Chaton Bling z kolekcji
„Maya Secret", zegarkiem ufundowanym przez salon biżuterii YES
i zaproszeniem na Day SPA w Royal Park Hotel & SPA w Mielnie).
Tytuł I Wicemiss Polski Pomorza Środkowego 2016 otrzymała Żaklina Gnarowska z Połczyna-Zdroju, a II Wicemiss Polski Pomorza Środkowego 2016 - Aleksandra Kraska z Czarnego Wielkiego (obie otrzymały nagrody od firm: Dermalogica, SANO, Chaton Bling i SWISS).
Miss Polski Nastolatek Pomorza Środkowego 2016 została Aneta
Szczepańska z Białogardu (odebrała nagrody od YES, SANO, Chaton Bling, DiPIU, SWISS oraz nagrodę specjalną dla Miss Marina
Mielno w postaci uroczystej kolacji dla 2 osób w restauracji Biała
Dama w Mielnie.

I Wicemiss nastolatek Pomorza Środkowego 2016 została Adrianna Gliszczyńska (jednocześnie Miss Galerii EMKA), a II Wicemiss Nastolatek Polski Pomorza Środkowego 2016 – Nikola Sawosz
z Białogardu.
A oto skład jury: Maja Sieroń (Miss Polski Nastolatek 2015), Wiesława Barzycka (dyrektor ds. marketingu Galerii EMKA), Agnieszka
Staszewska (szefowa marketingu „Prestiżu”), Anna Sak (właścicielka
pensjonatu Marina Mielno), Małgorzata Durska (TV MAX), Edyta
Szuplak-Słupczewska (właścicielka Instytutu Dermatologii i Medycyny Estetycznej DERMALOGICA), Anna Flaczyńska (właścicielka
salonu biżuterii Chaton Bling), Krzysztof Ulanowski (tygodnik „Nasze Miasto Koszalin” i miesięcznika „MM Trendy Koszalin”).
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DARŁOWO
JAK ZWYKLE
ORYGINALNE
AUTOR: ARTUR RYBAK / FOTO: TOMASZ KELER

Niebanalnym pomysłem błysnęło znowu Darłowo. 6 stycznia br. – jak Polska długa
i szeroka - przez miasta i wsie przemaszerowały Orszaki Trzech Króli. A w Darłowie
– chyba jedynym takim miejscu w Polsce - po raz drugi już ruszył Orszak Czterech Króli!

P

rzyznam, że celowo szukaliśmy pomysłu na
to, jak się wyróżnić, jak nie zginąć w tłumie
ogólnopolskich orszaków – tłumaczy burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. – I doszliśmy do wniosku, że spróbujemy polską,
katolicką tradycję połączyć z naszym pomorskim rodowodem. Stąd w naszym królewskim orszaku oprócz
Kacpra, Melchiora i Baltazara podąża również nasz król Eryk I Pomorski – dodaje burmistrz.
Według darłowskiego scenariusza na tamtejszy Zamek Książąt
Pomorskich przybywają trzej biblijni królowie w towarzystwie różnorodnych grup mieszkańców: sportowców, ludzi kultury, parafian.
Oczekuje tam na nich średniowieczny pan zamczyska, „Cesarz Północy”, władca Danii, Szwecji i Norwegii – urodzony w Darłowie, Eryk
Pomorski.
Po królewskim powitaniu czterej królowe w asyście drużyny rycerskiej i tłumu mieszkańców przechodzą ulicami miasta kierując
się do kościoła Mariackiego. W tej okazałej, czternastowiecznej
świątyni – nieustępującej niczym koszalińskiej katedrze - spoczywają doczesne szczątki darłowskiego władcy.
Na zakończenie uroczystości w tym kościele zarządzanym dziś
przez otwartych na różne inicjatywy i współpracę ojców franciszkanów składane są dary Dzieciątku i wspólnie śpiewane kolędy. Organizację darłowskiego Orszaku Czterech Króli koordynuje – Biuro
Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej kierowane przez Magdę
Burduk.
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POMOCNICY
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
AUTOR: ADAM RÓŻAŃSKI / FOTO: ZIEMOWIT KALKOWSKI

Zapanować nad gromadą 60 uczestników przedstawienia to rzecz prawie niewykonalna.
Zwłaszcza zdyscyplinować ich i skłonić do regularnego udziału w próbach. Pani Ewie
Turowskiej, która wyreżyserowała jasełka w Centrum Kultury 105, to się udało. W efekcie
powstał sympatyczny spektakl, który poza wszystkim przyniósł ponad 18 tysięcy złotych
dochodu na cele charytatywne.
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P

omysł jasełek wyszedł od pani Hanny Mojsiuk, kierującej Grupą Charytatywną Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.
Namówiła ona kilkunastu członków PIG do
udziału w przedstawieniu, ci zaprosili swoje dzieci, a pani Ewa Turowska zaangażowała podopiecznych z Mini Studia Poezji i Piosenki. Powstał w ten
sposób 60-osobowy amatorski zespół.
Kłopot w tym, że chyba do dnia premiery nigdy nie spotkał się on
w komplecie… Wiadomo: praca, wyjazdy, choroby. Tak więc renifery ćwiczyły osobno, anioły osobno, śnieżynki osobno. Pani reżyser
wykazywała anielską cierpliwość, a jednocześnie niezłomną wiarę,
że ostatecznie wszystko pójdzie dobrze.
I miała rację. Kiedy już były uszyte wszystkie stroje, a wykonawcy
stanęli na estradzie CK 105 na próbie generalnej tuż przed premierą, pojawiła się nadzwyczajna mobilizacja. I jak mówią ci, którzy jasełka widzieli, wypadły one znakomicie.

Dla uczestników, zwłaszcza dorosłych, udział w nich był znakomitą rozrywką. Dla Mini Studia Poezji i Piosenki przedstawienie okazało się źródłem dofinansowania do wyjazdów na rozmaite przeglądy czy konkursy dla śpiewającej i recytującej młodzieży. Taki był
pierwszy z celów charytatywnych przedsięwzięcia. Drugi to zbiórka
pieniędzy na kontynuację leczenia małego Franka Sobieraja – rocznego chłopca, który urodził się z poważną wadą serca i przechodzi
właśnie serię bardzo kosztownych zabiegów chirurgicznych. Łącznie dochód ze sprzedaży biletów na dwa spektakle, jakie się odbyły
w styczniu bieżącego roku, przekroczył 18 tysięcy złotych.
Nie sposób wymienić wszystkich uczestników tego wydarzenia
i wszystkie osoby zaangażowane w przygotowania. Tutaj wymieńmy
tylko jeszcze pana Sławomira Drywę, który zapewnił oprawę muzyczną, pana Kacpra Wojcieszka – choreografa i instruktora tańca oraz
operatora dźwięku – pana Jarka Wilczka. Nazwiska wszystkich, którym
gratulujemy i dziękujemy, zamieściliśmy w relacji opublikowanej na
stronie internetowej naszego magazynu: www.prestizkoszalin.pl
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Hilda
czeka
w Pasewalku
JACEK RUJNA
Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dziennikarz, redaktor. Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności. Mieszka
w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

I

dzie wiosna, więc o miłości będzie: zawsze się zastanawiałem dlaczego „Wanda Niemca nie chciała”. Znają Państwo tę legendę? Jakiś Niemiec chciał
podobno 1000 lat temu poślubić Wandę, a ona,
bidulka, w mitrowym wianku, w sukience z prześwitującej koronki cyk: do rzeki. I tylko kręgi na wodzie
zostały z pomysłu wzbogacania międzykulturowego und wprowadzania Multi-Kulti.
Ale nasze legendy, to nasze legendy. Są fakty, które odwracają
miłość polityczną, tu przepraszam za wyrażenie; wywracają ją na
nice. W roku 1945 USA spuściły dwie bomby atomowe na Japonię.
Parę lat nie minęło, a Japończycy w Stanach i Amerykańce w Japonii – piękny sojusz. To jest dopiero miłość międzynarodowa.
Toż jakby na Polaków ktoś spuścił bombę atomową, to do zapiekłej śmierci, do deski grobowej, do wymarcia ostatniego dębu
Bartek, co zdarzenie pamiętał, do zjedzenia ostatniego widelca ze
sreber rodowych – nie byłoby pomiłowania i brania jeńców! - Jaka
miłość, jak oni bombami na nas, Panie Dzieju, a pamiętam w Trzydziestym Dziewiątym, jak wtedy z rotmistrzem…
Tak by było i tak zresztą, po kątach, wciąż w Polsce jest.
Może zresztą dlatego my pamiętamy wspomnianą wyżej Wandę
sprzed tysiąca lat, która żyje jedynie w legendach, a Japończycy
w najlepsze kumplują się z Amerykanami nie pamiętając zdarzeń
sprzed trzyćwierćwiecza wieku?! A może jedni i drudzy pamiętają
doskonale, ale jednak dość selektywnie: że historia historią, jakieś
tam bomby może i były, ale teraz robimy biznes?!
Przy okazji międzynarodowych miłości pod osąd współczesnych
gazet podpadło małżeństwo Mieczysława I z Dąbrówką sprzed
1050 lat. Pies z kulawą nogą za bardzo nie chciał się tym intereso-

wać, ale teraz, na okoliczność planowanych obchodów jubileuszu
Chrztu Polski rzecz wyjęto w mediach, wyglancowano i wychodzi,
że wcale nie miłość, wcale nie chrzest, że Mieszko był tak naprawdę
Wikingiem, podpalaczem, gwałcicielem i nie dbał o prawa kobiet.
I tyłek, za przeproszeniem, liściem kapusty podcierał, albo wcale.
Dlatego ten cały Chrzest Polski to w sumie może prawda, ale raczej
bardziej nieprawda.
Nie muszę przecież dodawać, że całość wywodów publikowana
była w ramach historycznego dialogu, a od razu przeciwko hejtowi
i mowie nienawiści.
Ja tam nie wiem, czy Mieszko I w ogóle żył, choć ze sto razy byłem przy jego grobie w „Złotej Kaplicy” Katedry na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. W życiu by mi do głowy nie przyszło, by chcieć
badać szczątki sprzed 1000 lat. Co tam badać, w ogóle? Z czym
porównać? Ot – masz człowieku miejsce, tu leży Mieszko I, katedra
pod niebo, organy grają, niestety, dowód osobisty się nie zachował,
bierz to na wiarę, albo nie bierz wcale. A oni, że Wiking! A nawet
niechby był Chińczyk, o co chodzi?
W Pasewalku byłem ostatnio, takie miasto wielkości Koszalina
mniej więcej, od granicy odległe jakieś 40 kilometrów. Przez dwie
godziny chodziliśmy z Alinką, baszty oglądaliśmy i uliczki urokliwe,
wciąż nadzieję mieliśmy, że jakiego żywego człowieka zobaczymy.
Nadzieja oczywiście spełzła na niczym: pięć osób w trakcie dwugodzinnego spaceru zauważyliśmy, w oknach ciemnica. Potem się
okazało, że nadzieją dla postenerdowskiego Pasewalku jest stworzenie miasta uchodźców.
Wiara, Nadzieja, Miłość.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
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MIX BIZNESU I SZTUKI
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK
Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Przez długie lata swymi pracami wystawianymi oraz sprzedawanymi w Polsce i poza
granicami kraju promowali Koszalin, ale Koszalin zdawał się ich nie zauważać. Miniony
rok przyniósł radykalną odmianę sytuacji. Urszula Kurtiak i Edward Ley zebrali szereg
prestiżowych nagród, a jedną z nich był Laur MADE IN KOSZALIN 2015 w kategorii
„Biznes – produkty znane w kraju i na świecie”. I jak podkreślają, cenią ją nie mniej
niż fakt znalezienia się z tytułem National Public Champion w ścisłym finale konkursu
na najlepszą firmę Europy.

Z

ostać polskim reprezentantem w finale konkursu European Business Awards 2014/15
to ogromne osiągnięcie. Ocenie podlegało bowiem prawie 24 tys. przedsiębiorstw
zatrudniających łącznie 2,7 mln osób i z obrotami rocznymi 1 bln euro. Koszalińskie
Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley było najmniejszym z nich.
Edward Ley komentuje: - Jest wiele konkursów, do których można
się samemu zgłosić. Ale nie do tego! Organizatorzy mają grono
sędziów, którzy myszkują po całej Europie i z kilkuset tysięcy firm
wybierają 24 tysiące. Później spośród nich wybierają 700, a z tej
liczby do finału - po jednej z każdego państwa. W skali europejskiej nie wygraliśmy, ale miło było się znaleźć jak równy z równym
wśród gigantów zatrudniających nawet po 40 tysięcy pracowników.
Również do konkursu MADE IN KOSZALIN Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley zostało zgłoszone bez wiedzy jego współwłaścicieli. Urszula Kurtiak mówi: - Byliśmy naprawdę zaskoczeni nominacją do nagrody, bo dotychczas mogliśmy służyć za żywą ilustrację
powiedzenia, że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. „To
Edward, a to Ula, wszyscy ich znamy, oni robią książki” – najwyżej
tak o nas mówiono w Koszalinie. Mało kto miał świadomość, czym
jest nasza praca i jakie książki opuszczają wydawnictwo. Dlatego
Laur, jaki nam wręczono z okazji Forum MADE IN KOSZALIN, bardzo sobie cenimy. Świadczy on o tym, że także lokalne środowisko
nas docenia. To, że otrzymamy tę nagrodę, nie było dla nas wcale

oczywiste, bo Koszalin ma wiele firm, które są jego doskonałymi wizytówkami w kraju i za granicą.
POWRÓT DO ŹRÓDEŁ
To tyle o nagrodach za osiągnięcia biznesowe, bo przecież Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley to przede wszystkim sztuka.
Sztuka pięknej książki, do której powstania konieczne jest połączenie kreatywności, ogromnej wiedzy na temat materiałów, tradycji
drukarskich i introligatorskich, szlachetnego rzemiosła i rozlicznych
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technik plastycznych. W efekcie rodzą się przedmioty unikatowe:
z użyciem wyjątkowego papieru, jedwabiu, szlachetnych skór, ręcznie składane, ręcznie zdobione, ręcznie oprawiane. Nawet jeśli
dany tytuł wychodzi nie w jednym, ale w większej liczbie egzemplarzy, każdy z nich jest nieco inny.
O ile wytwór materialny to jawny, naoczny ślad działalności konkretnego artysty, trudniejsze do uchwycenia jest to, co pozostaje
w sferze niematerialnej. Na przykład przekazywanie w sztafecie
pokoleniowej tradycji rzemiosła artystycznego. Dla odrodzenia się
w Polsce introligatorstwa jako dziedziny artystycznej wydawnictwo
Urszuli Kurtiak i Edwarda Leya ma ogromne zasługi.
Kiedy startowało ono w 1989 roku, introligatorstwo było w Polsce
utożsamiane wyłącznie z „usługami dla ludności”: oprawami prac
dyplomowych, roczników czasopism na użytek bibliotek, czasami
wtórnymi okładkami zniszczonych książek. Do tego byle jakie materiały, w większości sztuczne. Swoją aktywność zawodową kończyli
wtedy ostatni przedwojenni mistrzowie fachu, pamiętający lepsze
czasy, subtelniejsze materiały i bardziej złożone metody pracy.
Młodsi nie mieli już tego kunsztu. Zawód introligatora (tak jak krawca czy szczotkarza) długo był traktowany jako narzędzie resocjalizacji pensjonariuszy zakładów karnych. Na finezję nikt nie miał czasu
ani ochoty - uczono ich absolutnych podstaw, by po odsiedzeniu
wyroków mieli się jak życiowo zaczepić na wolności. Trudno się dziwić, że fach podupadł.
W takiej rzeczywistości Urszula Kurtiak i Edward Ley założyli wydawnictwo, którego sukces zależał od powrotu do najlepszych tradycji introligatorstwa. Studiowali źródła, szukali inspiracji za granicą,
eksperymentowali. Sami się uczyli i uczyli innych. W konsekwencji
do rąk klientów zaczęły docierać z Koszalina książki, z których każda
jest wyjątkowa. A wspólnicy coraz częściej wracali z targów z wyróżnieniami, dyplomami i medalami. Ile ich było dotąd – trudno zliczyć.
GLORIA ARTIS
W uznaniu artystycznego kunsztu Urszula Kurtiak i Edward Ley
zostali w 2015 roku odznaczeni przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Gloria Artis. To najwyższe odznaczenie przyznawane w Polsce twórcom. – Dla nas to powód do
dumy, ale również potwierdzenie, że to co wypełniło nasze życie
niemal całkowicie, miało sens – mówi pan Edward. Pani Urszula dodaje: - Cały czas w naszej pracowni rodzą się nowe sposoby zdobienia Codziennie jest kilka, kilkanaście zadań – takich, jakich nie
było wczoraj i nie będzie jutro. Każda praca jest wyzwaniem. Każda
wymaga kreatywności. W związku z tym rodzą się różne pomysły na
oprawę i formę książki. W minionym roku (2015 – przyp. red.) wymyśliliśmy sobie na przykład książkę rzeźbioną. Rzeźba w papierze!
Żadnych mechanicznych narzędzi, gdyż papier by się natychmiast
spalił. Wyłącznie delikatne dłutka i setki godzin benedyktyńskiej
pracy artysty. Ta pierwsza na świecie książka rzeźbiona powstawała
trzy miesiące.
Inna ubiegłoroczna nowinka to książka-obraz, którą umieszcza
się w specjalnej skrzyneczce – ramie stanowiącej rodzaj passe-partout. Można ją wyjąć, poczytać i włożyć z powrotem. Każdy z 48
egzemplarzy jest unikatowy, bo każdy ma inną kolorową oprawę.
Osoba niezorientowana mogłaby się śmiało pomylić i wziąć tak
„wystawioną” książkę po prostu za oryginalny w formie obraz.
Urszula Kurtiak komentuje: - Znajdujemy nowe przestrzenie funkcjonowania książki. Poza luksusowością znajdujemy inne powody,
dla których ludzie chcą książkę posiadać. I robimy to niejako w opozycji do książki cyfrowej, którą również cenimy i której sami na co
dzień używamy. Książka cyfrowa to coś właściwie niematerialnego.
Można ją ściągnąć z Internetu, przeczytać i nie pozostaje po tym
procesie żaden konkretny ślad. Fascynujące jest to, że możemy obserwować zachodzącą na naszych oczach rewolucję technologiczną, lecz nasz świat to poszukiwania w obrębie książki tradycyjnej,
także sięganie do jej korzeni. Na przykład po formę zwoju. Zanim
jednak powstała w wydawnictwie taka książka, wcześniej były studia źródeł, długie przygotowania. Wszystko tu ma znaczenie – choć-
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by kierunek układania się pasemek papirusu, który decyduje o tym,
jak będzie się zwijał zwój.
SKARBY „DOMOWEJ PIWNICZKI”
Odbiorcami dzieł Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley
są koneserzy. Ludzie przy tym zamożni, gdyż produkt luksusowy, którego wytworzenie zajmuje setki godzin pracy i wymaga od twórcy przygotowania artystycznego, musi kosztować.
Kosztowne jest również poszukiwanie nabywców, bo polega ono
głównie na systematycznej obecności na rozmaitych specjalistycznych targach i prezentacjach. Jak obliczyli Urszula Kurtiak i Edward
Ley, trzy miesiące każdego roku spędzają w drodze - na wystawach,

targach, pokazach. Bywały lata, że co roku odwiedzali wszystkie
najważniejsze imprezy księgarskie na świecie: Warszawa, Frankfurt,
Chicago, Goeteborg, Chiny, Indie, Abu Dhabi, Buenos Aires, Francja, Hiszpania, Anglia…
Obecność na nich nie oznacza automatycznie sprzedaży. To raczej
zaznaczanie swego istnienia i swoiste edukowanie rynku. Goście odwiedzający stoisko oficyny częstokroć po raz pierwszy dowiadują się
o tym, że w Polsce istnieje takie wyjątkowe wydawnictwo i że istnieje
takie miasto jak Koszalin. Zamówienia na książki albo unikatowe oprawy przychodzą zaś niespodziewanie i spod czasami zaskakujących
adresów. – Wykonywaliśmy prace, które trafiały do rąk papieży, prezydenta Polski, innych dostojników. Ale niezależnie od tego, kto jest
odbiorcą, każda była jedyna w swoim rodzaju – mówi Edward Ley.

Każda książka to ogromny wkład wysiłku i czasu. Jak później
rozstać się z tak szczególnym przedmiotem? - Wszystkie prace
dokumentujemy fotograficznie, zanim trafią do odbiorców. W wydawnictwie pozostaje więc dokładne ich dossier. Żona ma jednak
takie miejsce w domu, gdzie gromadzi te książki, z którymi nie chce
się rozstać pod żadnym pretekstem. To coś na kształt domowej
piwniczki szlachetnych win. Naruszamy ją rzadko i tylko z ważnych
powodów. Sami, choć jesteśmy twórcami tych szlachetnych przedmiotów, ulegamy ich urokowi – mówi Edward Ley.
Urszula Kurtiak kwituje: - Jesteśmy czasami pytani, czy naszym
zdaniem książka drukowana przetrwa. Oczywiście, że przetrwa,
ale będzie to książka artystyczna. To tak jak z wieloma technikami
graficznymi: drzeworytem, litografią, stalorytem. One kiedyś mia-

ły walor użytkowy, bo służyły na przykład do ilustrowania druków.
Z czasem technologie się zmieniły i wyparły w drukarniach te stare
metody zdobienia. Ale one przetrwały, a wręcz się udoskonaliły,
uszlachetniły. Wciąż się ich naucza oraz stosuje. Stały się wartościami samoistnymi. Wobec rewolucji informatycznej nie inaczej stanie
się z książką.

Tekst ten jest wersją artykułu poświęconego Wydawnictwu Artystycznemu Kurtiak i Ley, jaki ukaże się wkrótce w najnowszym „Almanachu koszalińskiej kultury”. Premiera „Almanachu” odbędzie
się 30 marca br.
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PRESTIŻOWE KSIĄŻKI

KALENDARIUM
BEZSENSOWNEJ
ZBRODNI
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK
Cezary Łazarewicz:
„Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”.
Wydawnictwo CZARNE 2016.
Książka będzie miała premierę 17 lutego br.

Nie zdziwię się, jeśli „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka” Cezarego
Łazarewicza okaże się jedną z najważniejszych książek roku w Polsce – przynajmniej
w kategorii non fiction. Z pewnością doczeka się wielu omówień i recenzji. Zasługuje
na to. Ale niezależnie od opinii komentatorów warto po nią sięgnąć, by spotkać się ze
świetnie opowiedzianą historią opartą na ogromnej pracy dokumentacyjnej, poruszającą
a momentami nawet przerażającą.

Ś

mierć Grzegorza Przemyka była jedną z najgłośniejszych, ale i najbardziej bezsensownych zbrodni komunistycznych końcówki
PRL-u. Maturzysta świętujący z przyjaciółmi na
warszawskim Starym Mieście pierwsze zdane egzaminy został „zwinięty” przez milicję,
a później bestialsko skatowany na komisariacie. Świadkiem pobicia był jeden z kolegów Przemyka – Cezary F.
Cezary F. jest najtragiczniejszą postacią książki. To stwierdzenie
może się wydać komuś pamiętającemu sprawę nonsensowne, bo
przecież była matka Grzegorza, opozycyjna poetka Barbara Sadowska, i to ona z pewnością najmocniej cierpiała wtedy z powodu straty
jedynaka. Bólu matki nie da się zmierzyć i z niczym porównać. To fakt
bezdyskusyjny. Ale Cezary F. to z kolei przykład heroicznej niezłomności, wierności dochowywanej prawdzie, mimo świadomości że
może to kosztować nawet utratę życia z rąk „nieznanych sprawców”.

Cezary F. był kluczowym świadkiem. Komunistyczne władze
robiły wszystko, żeby odwrócić uwagę od winy zomowców. Narzucały opinii publicznej - poprzez propagandę i dezinformację
- różne wersje okoliczności śmierci Grzegorza Przemyka. Wrobiły
w częściową odpowiedzialność Bogu ducha winnych sanitariuszy
z karetki, która przyjechała z pomocą na wezwanie matki chłopaka.
Torturowani psychicznie przez wiele miesięcy, w areszcie zaczęli się
w końcu nawzajem fałszywie obciążać, a w końcu zostali skazani.
Nie siedzieli w więzieniu długo, ale życie obu legło w gruzach. Na
podstawie kłamliwego oskarżenia i spreparowanych dowodów
skazana została również lekarka z pogotowia.
Można w tej sytuacji próbować wyobrazić sobie, co groziło jedynemu naocznemu świadkowi pobicia na komisariacie. Można
próbować, ale nawet najbujniejsza wyobraźnia tu nie wystarczy. To
co rzeczywiście działo się wokół tego - wówczas 23-letniego – mężczyzny, można odtworzyć w pełni dopiero po latach dzięki temu,
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że bezpieka nie zdążyła zniszczyć wszystkich swoich akt. Część dowodów zachowała się, stając się źródłem wiedzy dla dziennikarzy
i historyków.
Sam Cezary F. był przerażony tym, co znalazł w zakurzonych teczkach udostępnionych mu - jako poszkodowanemu - przez Instytut
Pamięci Narodowej.
W śledzenie każdego jego ruchu, podsłuchiwanie każdego słowa było zaangażowanych prawie 300 osób! Każdego dnia na biurkach najważniejszych osób w państwie – z generałami Wojciechem
Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem na czele – lądowały raporty
poświęcone temu, jak ten młody mężczyzna przeżył poprzednie 24
godziny. I tak długimi miesiącami, aż do końca procesu, w którym
z powodu postawy Cezarego F. nie dało się wybielić zomowców.
Świadek nie dawał sobie wmówić, że nie widział tego, co widział
i nie słyszał tego, co słyszał. Używano przeciw niemu całego arsenału podłych środków, które innych ludzi łamały szybko. On wciąż
nie zmieniał zeznań i wciąż konsekwentnie przytaczał słowa dyżurnego z komisariatu (wiekiem i stopniem starszego od znęcających
się nad Przemykiem milicjantów): „Tylko bijcie tak, żeby śladów nie
było”. Czytał o sobie w gazetach, że
jest degeneratem i narkomanem. Jak
taki może coś dokładnie pamiętać,
sugerowali sprzedajni dziennikarze?
Służba Bezpieczeństwa używała
najbliższych Cezarego F., by wywierali na niego presję. Z drugiego końca
Polski ściągano dawnych znajomych
ojca, żeby w niby przypadkowych rozmowach przekonywali go do zmiany
zeznań. Nad strategią dezinformacji,
ale również metodami psychologicznego „obrabiania” chłopaka pracowali naukowcy z tytułami profesorskimi (nota bene ci usłużni wobec
SB specjaliści, jak gdyby nigdy nic
pracowali później jako nauczyciele
akademiccy w wolnej już Polsce, nie
poczuwając się prawdopodobnie do
jakiejkolwiek winy).
Najgorsze, co znalazł w tomach akt
dokumentujących osaczanie go w latach 80. to świadectwo, że miał wokół
siebie niemal samych zdrajców. Że
ludzie, którym jeszcze ufał, donosili
policji politycznej o najdrobniejszych
szczegółach jego życia. Nawet ojciec.
O książce Cezarego Łazarewicza
„Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka” można pisać długo, a superlatyw nie zabraknie. Tu
z konieczności zasygnalizujmy jeszcze tylko niektóre jej atuty.
DROBIAZGOWA DOKUMENTACJA
Autor wykonał ogromną pracę. Same sądowe akta tzw. sprawy
Przemyka to kilkanaście tysięcy stron dokumentów. Do tego do
przeanalizowania akta SB, organów partyjnych PZPR, relacje świadków, kwerenda prasy z okresu 30 lat. A mimo to czytelnik nie czuje
się przytłoczony, tok relacji jest płynny i jasny. Czyta się tak, że trudno się na chwilę oderwać.
LUDZIE Z KRWI I KOŚCI
Łazarewicz nie maluje portretów bohaterów zdarzeń na kolanach. Pokazuje ludzi prawdziwych, nieuszminkowanych. Nawet
samą Barbarę Sadowską, matkę Grzegorza Przemyka, prezentuje
bez przemilczeń – z całą jej neurastenią, nieprzystosowaniem, nieumiejętnością nawiązywania trwałych relacji z mężczyznami, momentami zaniedbującą syna. A przecież łatwo w przypadku takiej

tragedii popaść w hagiografię i wykreować Sadowską na symbol,
na Matkę-Polkę z oleodruku.
Podobnie z innymi postaciami. Naszkicowanych jest przynajmniej kilka mocnych portretów ludzi z ich własnym punktem widzenia i psychologią: wspomniany już Cezary F., ojciec Grzegorza
Przemyka nieobecny praktycznie w innych tekstach poświęconej
sprawie śmierci maturzysty, jeden z sanitariuszy doprowadzony
przez prześladowców z SB do ostateczności i płacący za to, że znalazł się w niewłaściwym czasie w niewłaściwym miejscu ruiną zdrowia i życia osobistego.
ODBRĄZOWIENIE
Po obradach Okrągłego Stołu generał Czesław Kiszczak, szef
bezpieki w latach osiemdziesiątych, doczekał się żarliwych obrońców nawet wśród dawnych opozycjonistów. Adam Michnik nazwał
go „człowiekiem honoru”. Wraz z wybielaniem tej postaci w pamięci zbiorowej zaczął się zacierać opresyjny charakter peerelowskiego systemu. Pojawiła się w to miejsce swoista nostalgia za tamtym
czasem.
Książka Cezarego Łazarewicza
przywraca właściwą miarę i czasom,
i postaci Kiszczaka. Jeśli honor, to
najwyżej honor czekisty. Skrajny cynizm, brak jakichkolwiek moralnych
granic i skrupułów. Świadome szczucie ludzi, osobisty udział w represjach poprzez wydawanie szczegółowych instrukcji. W przypadku sprawy
Grzegorza Przemyka sterowanie zacieraniem śladów, wrabianiem niewinnych ludzi. I to kluczowe zdanie znalezione przez autora książki
w protokole z jakiegoś posiedzenia
władz, kiedy Kiszczak szydzi, tłumacząc kolegom, że śmierć maturzysty
to przypadek, żadna zaplanowana
akcja „resortu”: „Gdybyśmy chcieli
się z nim rozprawić, znaleźlibyśmy
odpowiednich specjalistów”.
MATERIAŁ NA SCENARIUSZ
FILMOWY
Można się zastanawiać, dlaczego nikt wcześniej nie opisał sprawy
Grzegorza Przemyka tak systematycznie i z takimi szczegółami. Ich odtwarzanie po 30 latach na pewno było trudne. Ale z drugiej strony
czas dał autorowi dystans do bohaterów i zdarzeń. I pewnie dlatego
wyszła rzecz tak wartościowa, bo nie tylko porządkująca i przypominająca fakty, ale pokazująca ludzi w uniwersalizujący sposób. To jest
doskonały materiał na scenariusz filmowy! Jeśli poszukujemy tematów na filmy zdolne Zachodowi wyjaśniać polskość, to powinniśmy
pokazywać ją w taki sposób, jak zrobił to w swoim reportażu Cezary
Łazarewicz – ukazując dramat konkretnych ludzi uwikłanych w historię. I oby taki scenariusz (jestem pewny, że kiedyś powstanie) trafił
w ręce dobrego reżysera, niekoniecznie z Hollywood.
Cezary Łazarewicz (rocznik 1966), z urodzenia darłowianin, długoletni dziennikarz „Gazety Wyborczej”, dyrektor regionalnego
radia w Świnoujściu/Szczecinie. Reporter i publicysta. Mówi
o sobie, ze jest „zdobywcą korony tygodników polskich” (pracował w „Przekroju”, „Polityce”, „Newsweeku” i „Wprost”). Obecnie
pisuje dla portalu Wirtualna Polska. Wydał niedawno znakomity
reportaż z przeszłości zatytułowany „Elegancki morderca” poświęcony głośnemu seryjnemu zabójcy, który przez kilka lat tuż
po II wojnie światowej działał w Krakowie.
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DOBRA IMPREZA
TO SZTUKA
AUTOR: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: IZABELA ROGOWSKA

Co jakiś czas w Koszalinie pojawia się inicjatywa tak znakomita, że dziwimy się, iż wcześniej
nikt jej nie wymyślił. Tak było kilka lat temu z – niekontynuowaną niestety – Galerią
Bezdomną, tak jest z KKM 'm-teatr', jednym z najważniejszych festiwali w Polsce. Wszystko
wskazuje na to, że będzie podobnie z Koszalińskimi Targami Sztuki i Dizajnu, które
okazały się hitem ubiegłorocznego grudnia, a może i całego ubiegłego kulturalnego
roku. Wydaje się, że za sukcesem wydarzenia stoi spójność wszystkich elementów:
odpowiedni czas, miejsce, energia organizatorska, oprawa wizualna, a przede wszystkim
artyści i projektanci: nowocześni, zdolni, z potencjałem.

O

rganizacja I Koszalińskich Targów Sztuki
i Dizajnu (KTSiD) ph. „Dobry prezent to
sztuka” jak na przedsięwzięcie tego kalibru odbyła się ekspresowo: w 2,5 miesiąca od narodzin pomysłu. Udało się
przez ten czas znaleźć wystawców, miejsce i wypromować wydarzenie w mediach. Wszystko za kilka tysięcy złotych, z czego większość kosztów
pokryły opłaty za wynajęcie stoisk. Inicjatywa została realizowana
w ramach działalności Galerii Scena, podlegającej Centrum Kultury
105 i od początku serdecznie przez tę instytucję przyjęta i wspierana.
Ryszard Ziarkiewicz, szef Galerii Scena, o targach przedświątecznych umożliwiających koszalinianom zakup oryginalnych prezentów, myślał, jak mówi, od dłuższego czasu. Aspektowi komercyjnemu towarzyszyło głębokie – i słuszne – podejrzenie, że w Koszalinie
jest sporo utalentowanych artystów i dizajnerów wartych odkrycia
i dania im szansy na często pierwszą, szerszą prezentację i bezpośrednie dotarcie do klientów. Do współpracy zaprosił Katarzynę Koperkiewicz, studentkę Instytutu Wzornictwa, której w 2014 roku po-

wierzył prowadzenie w Galerii Scena warsztatów recyklingowych.
– Ujęła mnie talentem, także organizacyjnym, podejściem do pracy, nowoczesną postawą, charyzmą i przebojowością – wylicza szef
Sceny. – Nawet nie podejrzewałem, jak bardzo te cechy się ujawnią
i przydadzą, gdy zaczynaliśmy pracę nad targami. Ona wie, czego
chce.
Katarzyna Koperkiewicz propozycję przyjęła entuzjastycznie. Pochodzi z Kołobrzegu, studiuje projektowanie ubioru w Instytucie
Wzornictwa, właśnie przygotowuje dyplomową kolekcję mody.
Sama wielokrotnie bywała na targach w Polsce wystawcą i uczestnikiem. W roli organizatora debiutowała, jak podkreśla „z obawami,
czy sobie poradzi, ale też z wielką przyjemnością”.
– Na targi jest teraz trend – opowiada. – We Wrocławiu podobne
imprezy odbywają się co miesiąc, być może nawet za często. Zachodniopomorskie, jeśli chodzi o design, jest pustynią. Prawie nic
się w tym obszarze nie dzieje. Zatem każda okazja jest dobra, by
pozwolić ludziom się wystawić, pokazać. W Koszalinie jej dotąd nie
było, a zapotrzebowanie – jak się okazało – jest ogromne.
Swoje produkty pokazało w City Boksie 26 wystawców. Dwa razy
tylu zgłosiło się do selekcji. Na początku nieśmiało. Uczestnicy poja-
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wiali się sukcesywnie, na fali promocji wydarzenia, zachęceni odwagą i renomą poprzedników. W końcu nawet dla kapitalnych twórców zabrakło miejsc. Wystawców kwalifikowała komisja, w skład
której – poza Ryszardem Ziarkiewiczem i Katarzyną Koperkiewicz
– weszli Greta Grabowska, Alina Adamczak, Paweł Strojek i Edward
Grzegorz Funke. Kryterium selekcyjnym była jakość, określana parametrami wyczucia estetycznego, w czym komisja była wyjątkowo
zgodna. – Odpadły rzeczy naprawdę słabe, dlatego poziom targów był tak wysoki, jak zakładaliśmy – podkreśla Ryszard Ziarkiewicz, choć ubolewa, że ostatecznie były to targi raczej dizajnu. Sztukę sensu stricte reprezentował Cukin (grafitti/street art), Szymon
Stala (rzeźba) i związany z Galerią Scena Tomasz Rogaliński (rzeźba).
Poza kryterium jakości, komisja wybrała wystawców z możliwie różnorodnym asortymentem. Na stoiskach można było kupić
m.in. ubrania, torby, biżuterię, ceramikę, rysunki, grafiki, wydruki
3D, opakowania na prezenty, ozdoby, zabawki, dekoracje wnętrz,
przedmioty codziennego użytku. Niebanalne, zaskakujące formą,
czy surowcem. Tańsze i droższe: można było kupić drobiazg za klika
złotych, bluzę za 100 zł i biżuterię za 2 tysiące złotych. Bez względu
na cenę – przedmioty dobrej jakości, unikalne.
Większość uczestników stanowili studenci Politechniki Koszalińskiej. Swoje stoiska miały m.in. przedstawicielki Koła Naukowego
PK „North Fashion” przy Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej – Sara Betkier, projektantka mody i Joanna Haracewiat
(HAJO) – projektantka biżuterii. Pojawili się też mniej i bardziej
znani lokalni twórcy i firmy, jak choćby Kurtiak&Ley, wydawca ekskluzywnych książek czy Pracownia Kaletnicza MES. Osobne stanowisko – niekomercyjne – miał organizator I KTSiD: Galeria Scena,
prezentująca w czasie targów swoje dziesięcioletnie już dokonania
oraz pracownia projektowa Dobry Sztos, odpowiedzialna za oprawę wizualną imprezy. Trzydniowy program uzupełniły indywidualne
prezentacje uczestników, wykłady, prelekcje i koncerty w zaprzyjaźnionym JazzburgerCafe.
Fantastycznie w roli przestrzeni targowej sprawdził się City Box,
co w obliczu zawieszenia jego działalności na początku 2016 roku
brzmi paradoksalnie. Targi były ostatnim wydarzeniem kulturalnym
w tym miejscu i ostatecznie dowiodły jego genius loci. Trudno sobie wyobrazić lepsze tło imprezy poświęconej nowoczesnej sztuce
i dizajnowi niż całkowicie przeszklone, nieco industrialne wnętrze
w centrum miasta.
Trudno dziś sobie również wyobrazić inną lokalizację wydarzenia,
które z pewnością będzie miało drugą edycję i to w znacznie większym wymiarze. – Targi wstrzeliły się w czas, potrzeby i oczekiwania
– uważa Ryszard Ziarkiewicz. – Po sukcesie pierwszej edycji, apetyt
wzrośnie, oczekiwania także. Dlatego powinniśmy kontynuować
przedsięwzięcie w szerszym, ponadregionalnym zakresie. Zaprosić
więcej artystów, także tych uznanych. Potrzeba na to więcej miej-

sca i nie ukrywam, że znalezienie go stanowi duże wyzwanie. City
Box spełnia warunki estetyczne, nie chcielibyśmy z niego rezygnować, jednak przestrzeń jest niewielka (CK 105 dysponuje jedynie
piętrem budynku, część dolna przeznaczona jest na działalność restauracyjną – dop. am). Być może warto by wykorzystać plac przed
ratuszem?
Plenerowa wersja KTSiD mogłaby mieć wydanie w okresie letnio-wakacyjnym, a więc gwarantującym obecność turystów. Mocno
postulują ją wystawcy, a organizatorzy delikatnie rozważają. Podobnie, jak znalezienie sponsora, który zapewniłby podniesienie rangi
imprezy i zrealizowanie pomysłów na urozmaicenie programu tar-

gów. O zebranie wystawców już nikt się nie martwi. – Myślę, że do
drugiej edycji zgłosi się mnóstwo osób – mówi Katarzyna Koperkiewicz. – Za pierwszym razem nie było pewności co do efektu. Sukces
zachęci także tych, którym teraz zabrakło śmiałości, by się pokazać
i wejść w bezpośredni kontakt z nabywcami. Na uczelni o targach
mówią dziś wszyscy.
I KTSiD są sukcesem nie tylko w kategorii wydarzenia miejskiego, ale i handlowym: wszyscy uczestnicy sprzedawali swoje prace
i nawiązali mnóstwo kontaktów. Trudno o lepszą promocję. Ponadto okazało się, że jest ich po prostu wielu, dizajn ma się w Koszalinie
dobrze, choć lokalni projektanci na co dzień pozostają transparentni, aktywni głównie w Internecie. Szkoda zmarnować ten potencjał
i wypada trzymać kciuki, by impreza na zagościła w Koszalinie na
stałe.
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TALENTY
WSPARTE
PRACĄ
AUTOR: MARIA SOSNOWSKA / FOTO: WOJCIECH GRELA

Dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie ostatnie miesiące są pasmem
sukcesów. Odbierają nagrody nie tylko w konkursach plastycznych, ale również
za szczególne osiągnięcia w nauce.

O

śmioro uczniów koszalińskiego „Plastyka” świetnie wypadło w V Ogólnopolskim Biennale Autoportretu. Kiedy
w Radomiu wręczano nagrody, oklaski
zbierali: Zofia Iwaszkiewicz za zdobycie
pierwszej nagrody, Michalina Pisarczyk
za nagrodę drugą oraz wyróżnieni Karolina Majewska, Nikola Gaszyńska i Anna Ignaczak. Pracę Anny
zakwalifikowano również do wystawy pokonkursowej, podobnie
jak autoportrety Tomasza Paszkowskiego, Aleksandry Tomczak
i Jakuba Wianeckiego. Siadamy naprzeciwko czwórki z nich. Niechętnie się chwalą. - Szkoła uczy pokory, a na efekty trzeba długo pracować – usłyszymy później od jednej z dziewczyn. Komplementy sypią się zaś z ust nauczycieli - Urszuli Januszewskiej
(kierownik sekcji artystycznej) oraz Tadeusza Walczaka (opiekun
rysunku i malarstwa).
Organizatorzy radomskiego konkursu pozostawili uczestnikom
dowolność przy wyborze techniki. Zofia i Karolina użyły węgla, dzię-

ki czemu przygotowanie prac nie zajęło im wiele czasu. Bardziej
pracochłonne okazały się autoportrety Nikoli Gaszyńskiej i Anny
Ignaczak. Poświęciły po prawie 50 godzin, aby uzyskać to, co chciały. Dla Nikoli materiałem wyjściowym jest fotografia. Przygotowuje
wiele próbnych rysunków, ale do wykonania głównego elementu
– wydzieranki – ma tylko jedno podejście. - Ja z kolei na potrzeby
konkursów rozwijam notatki. Zawsze mam przy sobie żurnal ze
szkicami koncepcyjnymi i tekstami – mówi Anna Ignaczak. Autoportretu do radomskiego Biennale nie tworzyła w ulubionej technice,
spróbowała czegoś nowego. Nawet laik przeglądając inne jej prace, dostrzega różnicę w stylistyce. Komentuje nauczyciel Tadeusz
Walczak: - Uczniowie transponują rzeczywistość, otaczający ich
świat. Zgodnie z powiedzeniem, że jeden kopnie kamień, a drugi
się w nim czegoś dopatrzy, oni szukają źródła wrażliwości wszędzie.
Konkursy, wystawy i sukcesy poprzedza ciężka praca. Chcąc
uczyć się w „Plastyku”, absolwent gimnazjum zdaje egzaminy
wstępne. Nauka w Zespole Szkół Plastycznych trwa cztery lata, a jej
zwieńczeniem są egzaminy maturalne.
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Pierwsza klasa to podstawy. Uczeń zapoznaje się z narzędziami
i uczy wyczucia kompozycji. Druga klasa to czas na odkrywanie siebie, szukanie własnej techniki, rozwijanie się w niej. W międzyczasie powstają pierwsze prace konkursowe. W kolejnej klasie uczeń
szkoli warsztat, skupiając się na martwej naturze i postaciach. - Jest
to dość monotonny, ale intensywny okres, ponieważ uczestniczymy w ogólnopolskim przeglądzie szkół plastycznych. Ja siedziałam
w szkole między siódmą a dwudziestą pierwszą. Mimo zmęczenia
przyjemnie wspominam ten czas, wiele zyskałam – opowiada Anna
Ignaczak. Koszaliński Plastyk dwukrotnie okazał się w tym krajowym
przeglądzie najlepszy.
- Zajęcia z rysunku i malarstwa są przyjemnością dla osób, które
mają parcie na działanie. Szukamy zalet, rozwijamy talenty i maskujemy ewentualne niedomagania. Zapewniamy pomoc koncepcyjną

i Jakuba Dominikowskiego, a dwóch innych uczniów wyróżniono.
Zaraz po tym sukcesie były wyjazdy do Torunia, Warszawy i Terespola po odbiór kolejnych nagród. Nikola Gaszyńska triumfowała podczas Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko…”. Cztery
jej koleżanki zakwalifikowano do wystawy pokonkursowej. Nieco
później w rozmaitych przeglądach świetnie wypadli: Zofia Iwaszkiewicz, Alicja Sulima, Katarzyna Marciniak, Angelika Wrześniewska,
Michalina Pisarczyk, Agata Bujnicka, Karolina Majewska i Jakub Dominikowski.
Grudniowy wyjazd na uroczystą galę w Radomiu połączono z wizytą w Warszawie. Siedmiu uczniów odebrało w Zamku Królewskim
stypendia. Za osiągnięcia artystyczne minister kultury i dziedzictwa
narodowego nagrodził Annę Ignaczak, Agatę Bujnicką, Jakuba Do-

Nikola Gaszyńska, klasa maturalna, ulubiona technika: rysunek linearny w studiowaniu
postaci, malarstwo i malowanie wyraźnymi kolorami impastem. Zainteresowania pozaszkolne:
literatura science-fiction, kultura Azji, głównie anima i manga. Plany na przyszłość: studia
z fotografii. Szczególne osiągnięcia: autorska wystawa fotograficzna „Teatr Ciała”

Zofia Iwaszkiewicz, druga klasa. Ulubione techniki: piórko, długopis, farba akrylowa.
Zainteresowania pozaszkolne: śpiew, stara moda, Audrey Hepburn. Szczególne osiągnięcia:
I nagroda V Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu uczniów Szkół Plastycznych, Stypendium Dyrek
tora Centrum Edukacji Artystycznej 2015/2016, Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2015/2016.

Anna Ignaczak, klasa maturalna. Lubi projektowanie, historię sztuki, sztukę
współczesną i naukę języków. Plany na przyszłość: studia w Technicznej Szkole
Artystycznej w Berlinie. Szczególne osiągnięcia: I miejsce w finale Ogólnopolskiego
Przeglądu Średnich Szkół Plastycznych, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2014/2015.

Karolina Majewska, klasa maturalna. Ulubiona technika: węgiel + kredka lub farba. Zainteresowania
pozaszkolne: książki, projektowanie biżuterii. Plany na przyszłość: studia na ASP w Łodzi, wydział
tkanin ze specjalnością biżuteria. Szczególne osiągnięcia: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2014/2015, Stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wyniki w nauce
w roku szkolnym 2015/2016, Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016.

i teoretyczną – opowiada Tadeusz Walczak. - Jednak najważniejsza
jest wytrwałość i cierpliwość, jak w przypadku Ani Ignaczak, która
od początku się starała, mimo to oczekiwane efekty nie przychodziły. Żniwo ciężkiej pracy zbiera od niedawna. Wielu na jej miejscu
poddałoby się – komentuje nauczyciel.
Ostatnie półrocze to dla koszalińskiego ZSP niekończące się pasmo sukcesów. W XII Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa
klas Młodszych Szkół Plastycznych nagrodzono Karolinę Majewską

minikowskiego i Karolinę Majewską, a prezes Rady Ministrów docenił Zofię Iwaszkiewicz oraz także Karolinę Majewską.
Uczniowie koszalińskiego Plastyka osiągnęli również wysokie wyniki w nauce, za co otrzymali stypendia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to wyjątkowe osiągnięcie, bo na 23 przyznane w kraju
stypendia aż cztery trafiły do wychowanków Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Tymi wyjątkowymi nagrodami uhonorowano Karolinę Majewską, Zofię Iwaszkiewicz, Julię Goskę i Annę Matczak.
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UŚMIECH
NAPRAWDĘ
ZŁOTY
AUTOR: ANNA RÓŻAŃSKA

Za sprawą polskich naukowców może powrócić moda na „złote zęby”. Ale jeśli przyjrzeć
się historii stomatologii, złoto ma w niej swoje zasłużone miejsce od paru tysięcy lat.

N

ajstarsze przedmioty ze złota, jakie znaleźli archeolodzy, datowane są na wczesną epokę kamienia
łupanego. W ósmy wieku przed naszą erą złoto
zaczęło być wykorzystywane do wyrobu monet
i stało się przez to cenne. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto
używać go w raczkującej jeszcze wtedy stomatologii. Wykopaliska
w Etrurii dowodzą, że w ósmym wieku przed naszą erą znane były
wyroby dentystyczne ze złota. Stosowano je do wyrobu obręczy lub
klamr, wykorzystywanych do mocowania protez.
Arabscy lekarze wykorzystywali złoto w płatkach do wypełniania
ubytku w zębach w ósmym wieku po Chrystusie. W Europie złota
folia jako sposób na wypełnienie ubytków w zębach pojawiła się
dopiero w piętnastym wieku za sprawą Johannesa Arculanusa.
W szesnastym wieku pojawiły się pierwsze dentystyczne korony
ze złota. W wiekach późniejszych eksperymentowano ze złotymi
mocowaniami protez oraz ze spiekaniem złota z ceramiką. Dziś najczęściej stosowane stopy złota w stomatologii zawierają pięćdziesiąt procent złota, dziesięć procent palladu, który nadaje stopowi
większą twardość i biały kolor. Resztę stopu stanowią inne metale,
głównie srebro.
ZŁOTO W WIELU POSTACIACH
W jakiej formie stosowane było i jest złoto w dentystyce? Oprócz
wspomnianych już złotych folii (o grubości 1,5 µm) i złota w płatkach, używanego do wypełnienia ubytków w środkowej części zęba,
używa się też złota galwanicznego i gąbczastego. Złoto oczyszczane metodami galwanicznymi ma lepsze właściwości mechaniczne

niż to, które otrzymuje się innymi sposobami. Złoto gąbczaste jest
wytwarzane w procesie spiekania chemicznego lub elektrolitycznego. Powstały osad łączy się ze złotem płytkowym.
Złote wypełnienia są szczególnie popularne w krajach niemieckojęzycznych. Metal ten jest wysoce biokompatybilny, a za ewentualne reakcje alergiczne odpowiadają jego zanieczyszczenia, nie on
sam. Ma też wysoką gęstość i właściwości bakteriostatyczne. Stopy
złota charakteryzują się podobnymi do naturalnego szkliwa wartościami współczynnika rozszerzalności liniowej i modułu elastyczności. Złoto i jego stopu są wysoce odporne na korozję.
POLSKIE BADANIA
Naukowcy z Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pracują nad wykorzystaniem szczególnego rodzaju złota do pokrywania elementów implantów stomatologicznych.
Miałoby to ograniczyć ryzyko stanów zapalnych i infekcji, szczególnie niebezpiecznych w ciągu pierwszych dwóch-trzech dni po
wszczepieniu implantu. Przyspieszyłoby to również tempo gojenia
się rany.
Materiałem, z którym pracują katowiccy badacze jest nanoporowate złoto, czyli złoto z otworkami o średnicy 10-9 m. Jest ono
badane w różnych ośrodkach na całym świecie. Polacy skupiają się
na określeniu jego właściwości użytecznych w stomatologii. Trwają badania in vitro nad zachowaniem się takiego złota w różnych
płynach ustrojowych (ślinie, moczu, krwi, osoczu) w celu określenia
jego skłonności do korodowania. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego wierzą, że ich odkrycie pomogłoby rozwoju implantologii.

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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SZTUKA, KAWA I ZABAWA,
CZYLI RODZINNA
KAWIARNIA PUSZCZYK
AUTOR: AGATA OSSOWSKA

Kilka lat temu mamy spacerujące po Koszalinie z małymi dziećmi nie miały gdzie spotkać
się na kawie tak, aby obecność niemowlaków, wózków, konieczność przewinięcia czy
nakarmienia dzieci nie stwarzała kłopotów. Zmieniło się to od kiedy tuż obok popularnej,
parkowej trasy spacerowej – przy ul. Andersa – powstała rodzinna kawiarnia Puszczyk. To
miejsce unikalne, skrupulatnie przemyślane, z bogatą ofertą zajęć dla dzieci i rodziców
i pyszną kawą. Stworzyły je dwie młode mamy. Ich doświadczenia z własnymi dziećmi
stały się inspiracją do założenia oryginalnego biznesu.

K

awiarnie podobne do Puszczyka funkcjonują od wielu lat w innych miastach.
Kiedy w Koszalinie pojawił się Puszczyk
wiele osób powitało to miejsce z ulgą
i radością – w najprostszym ujęciu: nareszcie rodzice mają możliwość napić
się kawy nie martwiąc się o to, że ich
dzieci przeszkadzają innym klientom.
Ideę rodzinnej kawiarni trzeba jednak czasami tłumaczyć tym,

którzy nie widzieli wcześniej podobnych miejsc. Zdarza się, że goście, którzy trafiają do Puszczyka po raz pierwszy myślą, że to kolejna bawialnia określana popularnie jako „kulki”, czyli plac zabaw, po
którym dzieci poruszają się bez rodziców i mają możliwość poszaleć na rozbudowanych konstrukcjach do wspinaczek, zjeżdżalniach
i wreszcie wypełnionych piłeczkami basenach. Puszczyk to jednak
zupełnie inna propozycja. - Goście, którzy zaglądają do nas po
raz pierwszy są czasem zdziwieni, że w Puszczyku nie ma „kulek”,
kolorowych ścian i głośnej muzyki dla dzieci – opowiada Ewelina
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Żukowska-Nadulska, jedna z właścicielek kawiarni. – To miejsce nie
jest też placem zabaw, gdzie zostawia się dziecko i idzie zajmować
własnymi sprawami. Stawiamy na umacnianie relacji między dziećmi a rodzicami. Tworzymy przestrzeń do wspólnego bycia razem. Są
też inne różnice – nie przekupujemy na przykład dzieci słodyczami,
kiedy nie chcą wychodzić z Puszczyka, bo dobrze się bawią. Wolimy
rozmawiać. W naszym menu jest wiele zdrowych produktów, świeże soki, specjalne smakołyki dla małych alergików. Nie mamy Wi-Fi,
bo uważamy, że czasem zamiast wpatrywać się w ekran komórki lub
laptopa lepiej porozmawiać z ludźmi. Wybrałyśmy kolory grafik pokrywających ściany tak, aby były ciekawe dla najmłodszych dzieci,
które najlepiej widzą kontrasty - biel i czerń. Dobieramy muzykę tak,
żeby była przyjemna dla rodziców i ciekawa dla dzieci. Różnic jest
wiele. Po prostu Puszczyk i „kulki” to zupełnie różne oferty.
Hasłem, którym promuje się Puszczyk jest: „Sztuka. Kawa. Zabawa.” Właścicielki kawiarni wyjaśniają, ze są to słowa-klucze, które
najlepiej opisują jej ofertę.
KAWA
W Puszczyku można napić się dobrej kawy. Oprócz niej w menu
znajdziemy domowe ciasta, przekąski, tosty, świeże soki. Założycielki
kawiarni wiedzą też dobrze, że ich goście miewają bardzo szczególne
potrzeby. Dzieci z alergiami i karmiące piersią mamy znajdą tu bezpieczne dla siebie smakołyki. Niektóre pozycje z menu przygotowano dla osób na diecie bezglutenowej. Jest też duży wybór mleka – od
krowiego, przez kozie, po kilka rodzajów mleka roślinnego. Goście

mogą liczyć na pomoc w podgrzaniu własnego jedzenia dla dziecka albo gorącą wodę do przygotowania mleka. A skoro już mowa
o jedzeniu – dzieci można tu bez stresu i skrępowania karmić piersią.
ZABAWA
- Jak już wyjaśniałyśmy Puszczyk nie jest placem zabaw ani małpim gajem, ale dzieci mogą się tu naprawdę dobrze bawić – tłumaczy Anna Węgrzynek. – Przestrzeń przeznaczoną do zabawy
nazywamy raczej strefą dzieci. Wybrałyśmy oryginalne, nietypowe
zabawki, które pobudzają kreatywność, uczą, rozwijają. Nie są to
plastikowe, grające i świecące urządzenia, tylko dość proste, pomysłowe, głównie drewniane zabawki. Skąd wiedziałyśmy jak je
dobierać? Mamy własne doświadczenia z dziećmi, a ja skończyłam
dodatkowo podyplomowe studia z arteterapii i pedagogiki. Obie
mamy wiedzę w tym zakresie. Obie jesteśmy też absolwentkami
studiów artystycznych. Wierzymy, że spokojna, nieprzeładowana
estetyka kawiarni sprzyja dobremu samopoczuciu. Jaskrawe, plastikowe zabawki nie pasują do tego miejsca. I nie są potrzebne, bo
dzieci fantastycznie bawią się przedmiotami, które dorośli uznają
czasem za mało atrakcyjne. Oprócz stałej dostępności zabawek

i książek dla dzieci w Puszczyku organizowane są też szczególne
imprezy. Atrakcją dla całych rodzin są np. bale przebierańców. Przebrać powinni się również rodzice. Bywa, że właśnie ich strój gwarantuje darmowy wstęp na taką imprezę.
- Bardzo lubimy patrzeć na lekko na początku skrępowanych
dorosłych, którzy po kilkunastu minutach szaleją razem ze swoimi
dziećmi – mówi Ewelina Żukowska-Nadulska. – A dzieci dziwią się
„to mój tata może tak wyglądać?”
SZTUKA
Bardzo ważną częścią puszczykowego świata są różnorodne zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców. Można tu znaleźć zajęcia językowe, muzyczne, kulinarne, artystyczne, a także wspierające ogólny
rozwój najmłodszych. Nad stroną merytoryczną czuwa Anna Węgrzynek, która - dzięki podyplomowym studiom pedagogicznym i z terapii sztuką oraz doświadczeniom zdobytym podczas pracy w szkole
– ma odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć.
- Warsztatowa oferta Puszczyka również jest odpowiedzią na
oczekiwania i potrzeby rodziców, którzy wiele godzin spędzając
dowożąc dzieci na różne zajęcia dodatkowe, a podczas ich trwania
czekają na korytarzu albo w samochodzie – mówi Anna Węgrzynek.
– U nas można przyjemnie spędzić czas przy dobrej kawie, a nawet
wspólnie z dzieckiem wziąć udział w zajęciach. Co ważne – chętnie widzimy też w Puszczyku dzieci z dysfunkcjami. Jeśli tylko mogą
brać udział w zajęciach – serdecznie zapraszamy.
W „repertuarze” Puszczyka są dość nietypowe zajęcia. Choćby te
plastyczne. Standardowo kojarzą się z kredkami, farbami i malowaniem na kartkach. Tu wygląda to nieco inaczej. Zdarza się malowanie
stopami, a nawet całym ciałem. Są też szczególne zajęcia dla niemowlaków i dzieci w wieku do trzech lat. Stymulują ich rozwój, pozwalają
na ciekawe odkrycia i przy okazji dostarczają rodzicom wiedzy o rozwoju maluchów. Można też razem z dziećmi udać się w kulinarną podróż i odkrywać nowe smaki wspólnie przygotowanych potraw albo
(to propozycja dla nieco starszych) nauczyć się szycia. Idea
Założycielki Puszczyka starają się tworzyć przestrzeń do bycia razem. Inspiracją jest dla nich m.in. koncepcja rodzicielstwa bliskości.
- Rodzicielstwo bliskości to traktowanie dziecka od początku jako
pełnoprawnego człowieka – wyjaśnia Ewelina Żukowska-Nadulska.
– To wychowywanie bez kar i nagród, we wzajemnym szacunku, z respektowaniem granic, bez szantażu, wymuszania. Jeśli ktoś chce się
zapoznać z założeniami rodzicielstwa bliskości – może u nas znaleźć dość pokaźną biblioteczkę z książkami, które poruszają m.in.
te tematy. Korzystamy z dobrej literatury zarówno dla rodziców jak
i dzieci. Szukamy książek, które poruszają ważne tematy i inspirują.
Poza wszystkimi rodzinnymi atrakcjami Puszczyk pozostaje również po prostu kawiarnią – miejscem, w którym można się spotkać
i porozmawiać przy kawie. Z tym, że specyficzna atmosfera tego
miejsca i obecność niczym nieskrępowanych dzieci sprzyja nawiązywaniu kontaktów między rodzicami. I to właśnie w Puszczyku narodziło się wiele przyjaźni. To ważne szczególnie dla tych kobiet,
które źle znoszą dni spędzane wyłącznie z dzieckiem podczas urlopu macierzyńskiego i chciałyby poznać inne mamy.
BIZNES
Właścicielki Puszczyka opowiadają, że decyzja o stworzeniu tego
miejsca dojrzewała w nich długo. Obie myślały o otwarciu tego
rodzaju kawiarni, ale żadna nie wyobrażała sobie jak pogodzić to
z potrzebami rodziny, szczególnie małych dzieci. Dopiero pomysł
na wspólne przedsięwzięcie otworzył przed nimi nowe możliwości.
- Nie zrobiłybyśmy tego, gdybyśmy nie współpracowały – mówi
Ewelina Żukowska-Nadulska. – Od początku dzielimy się obowiązkami i zmieniamy. Z czasem zatrudniłyśmy też nowe osoby, które
mają dobre podejście do dzieci, potrafią z nimi rozmawiać i rozumieją ideę, która przyświeca Puszczykowi. Cały czas się uczymy.
Biznesowe plany? Mamy jeszcze wiele pomysłów, które na pewno
ucieszą naszych klientów.
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Kwestionariusz
biznesowy
Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. Zarządza między innymi Parkiem Wodnym
Koszalin, co wymaga poza wiedzą o finansach także zdolności dyplomatycznych. Inwestycja w aquapark była
od początku pod uważną obserwacją całego Koszalina, a więc także opozycyjnych radnych i dziennikarzy. Pani
prezes dobrze sobie radzi z pojawiającymi się rozmaitymi zastrzeżeniami, a jednocześnie stale doskonali organizację pracy tego ogromnego obiektu rekreacyjnego. Również dział marketingu pod czujnym okiem szefowej
ciągle szuka skutecznych sposobów przyciągnięcia nowych klientów i zwiększenia przychodów.
Kiedy byłam dzieckiem…
… chciałam zostać podróżnikiem.
W szkole…
… byłam posłuszna, grzeczna i ułożona. Czasami zdarzało mi się
coś małego przeskrobać, ale nigdy nie były to poważniejsze występki, a raczej dziecięce potknięcia.
Moja pierwsza praca…
… słońce, opalenizna i zbieranie truskawek. Tak, do dzisiaj ból pleców kojarzy mi się ze zbiorem truskawek. Ale było warto.
Pierwsze zarobione pieniądze…
… zarobiłam zbierając truskawki. Pamiętam, że kupiłam za nie
buty sportowe marki Salamander, ówczesny hit.
Żeby odnieść sukces w zawodzie…
… trzeba mieć wyznaczony cel i być zdeterminowanym w jego
osiągnięciu. Mnie pomaga też kobieca intuicja.
Dobry szef…
… umie słuchać, wyciągać wnioski i działać. To cechy, którymi staram
się kierować również w życiu codziennym. W szybkim tempie życia,
jakie zgotował nam postęp cywilizacyjny, tracimy jedną z najważniejszych cech w komunikacji, czyli właśnie umiejętność słuchania.
U pracowników cenię…
… zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji. Uważam, że to
właśnie te atrybuty pracownika cechują ludzi uczciwych, pracowitych i godnych zaufania.
Kogo bym nie zatrudniła…
… osoby lekkomyślnie podchodzącej do obowiązków

Prywatnie jestem…
… szczęśliwa.
Dzień zaczynam…
… od kawy i zaplanowania dnia. Kawa, bo kawy się nie odmawia no i jak wszyscy wiemy, dobry plan to połowa sukcesu.
Wszystko jest kwestią dobrej organizacji, kiedy brakuje nam
czasu wystarczy ustalić harmonogram i konsekwentnie się go
trzymać, by zrobić wszystko co do nas należy i móc cieszyć się
wolnym czasem.
Rodzina…
… jest najważniejszą częścią życia człowieka. I tak też jest u mnie.
Zawsze znajdę czas…
… dla najbliższych.
Moim marzeniem jest…
… mieć wreszcie długie wakacje w ciepłych krajach.
Kiedy nie pracuję…
… obecnie nie ma takiej możliwości, ciągle pracuję.
Moje hobby…
… relaksuję się przy dobrej książce lub filmie.
Sport jest dla mnie…
… z racji zajmowanego obecnie stanowiska jest treścią mojego życia zawodowego. , zajmuje mi praktycznie cały dzień
choć nie ukrywam, że chciałabym móc aktywnie spędzać więcej czasu.
Dewiza, którą chcę przekazać innym…
… zawsze trzeba pamiętać, że w życiu nie ma nic za darmo.
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Halina Mlynkova
podbiła Koszalin

F

undacja Zdążyć z Miłością nie ustaje w zbieraniu funduszy na
sfinansowanie kolejnego mieszkania chronionego dla samotnych
matek. Jedną z tradycyjnych form zbiórki są koncerty w Filharmonii Koszalińskiej. Ostatni – z Haliną Mlynkovą jako gwiazdą – był
niezwykłym sukcesem. - Dochód z koncertu po rozliczeniu wszystkich kosztów i zaksięgowaniu wszystkich wpłat wyniósł dokładnie
31.059, 12 złotych – wylicza Justyna Śmidecka, wiceprezes Fundacji
„Zdążyć z Miłością”. – Tyle zebraliśmy ze sprzedaży cegiełek, ze sklepiku z kartkami i ozdobami świątecznymi oraz ze zbiórki do puszek
w dniu koncertu.
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Bal rotariański
z dobroczynnym przesłaniem

C

Foto: Mateusz Szczepański

o prawda bal (30 stycznia br.) zorganizował Rotary Club Koszalin, ale nie tylko koszalińscy rotarianie się na nim bawili. Towarzyszyli im niezrzeszeni przyjaciele oraz grupa członków RC z niemieckiego Prenzlau. Gościem specjalnym był William Prestigiacomo.
Charyzmatyczny wokalista znany z programu „The Voice of Poland”
pochodzi z Sycylii. Co sprawiło, że porzucił słoneczną wyspę i przyjechał do Polski? Oczywiście - miłość do Polki. W Teatrze Variete
Muza oklaskiwało go ponad 100 zachwyconych osób. Bal miał
charakter charytatywny. Służył zbiórce pieniędzy na sfinansowanie
wakacji w Polsce młodzieży o polskim pochodzeniu, mieszkającej
w biednych regionach dawnego Związku Radzieckiego.
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Gala z okazji 40. urodzin

S

woje czterdziestolecie świętowało niedawno Centrum Kultury
105. Przez wielu kojarzone głównie z kinem Kryterium, jest ono na
co dzień miejscem pracy rozlicznych sekcji, klubów i zespołów artystycznych. Przez lata przewinęły się przez nie setki, jeśli nie tysiące
uzdolnionych artystycznie młodych ludzi. Tak więc można powiedzieć, że i dla nich był to ważny jubileusz.
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Rekordowy dochód
z darłowskiego balu

A

Foto: Tomasz Keller

ż 88 tysięcy złotych udało się uzbierać w trakcie Balu Charytatywnego na rzecz darłowskiego hospicjum prowadzonego przez
Caritas. Organizacją wydarzenia jak zwykle zajęły się darłowianki:
Joanna Klimowicz (żona burmistrza Darłowa) i Danuta Woźniak.
Wspierał je dyrektor hospicjum ks. Krzysztof Sendecki. Sto pięćdziesiąt osób zebrało się w Hotelu Lidia w Darłówku. W imprezie
wzięli udział m.in.: patron honorowy balu – ks. biskup ordynariusz
Edward Dajczak, senator Piotr Zientarski, prezydent Koszalina Piotr
Jedliński z małżonką Anną i starosta sławieński Wojciech Wiśniowski. Gwiazdą wieczoru był piosenkarz Wojciech Gąssowski.
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Potrójny szlachetny cel

G

wiazdą tegorocznego balu charytatywnego nazywanego
prezydenckim była Justyna Steczkowska. Jak zawsze oczarowała
publiczność. Oklaskiwało ją ponad 200 osób zaproszonych przez
organizatorów, czyli małżonkę prezydenta Koszalina panią Annę
Jedlińską oraz Stowarzyszenie Kultura z Muzą. Celem tegorocznej
zbiórki funduszy towarzyszącej balowi było wsparcie Hospicjum im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz organizującej mieszkania chronione dla samotnych matek Fundacji Zdążyć z Miłością,
a także pomoc finansowa dla rodziców rocznej Zosi na sfinansowanie kosztownego leczenia dziewczynki. W momencie zamykania
tego wydania magazynu „Prestiż” kwota uzyskana z organizacji balu
nie była jeszcze dokładnie znana.
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

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

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

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

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

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

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

Pokazy mody WÓJCIK, MOODO, REPORTER YOUNG, BIALCON, wystæpy taneczne SZYK,
Top Toys, King Dance, wystæp wokalny Piotr Zemùa, konkursy i zabawy dla dzieci,
pomiar glukozy i ciúnienia krwi, porady dietetyczne, manicure, makijaý, loteria "kaýdy los
wygrywa", sklepik z zabawkami, piernikowe serca i kwiaty, walentynkowe zdjæcia
z fotobudki.

