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ak się składa, że w tym wydaniu naszego magazynu
proponujemy Państwu kilka opowieści o ludziach,
którym „chce się chcieć”. Takich, których pasja
i energia są zaraźliwe, budzą podziw.
Panie z Fundacji Zdążyć z Miłością. Przy pomocy
ludzi wielkiego serca zgromadziły ponad 200 tys. zł,
dając oparcie kilku kobietom, których los dotąd nie
rozpieszczał, a które mają dzięki mieszkaniu chronionemu urządzonemu przez fundację bezpieczny dom i czas na poukładanie sobie
życia na nowo. Po nich przyjdą kolejne. To bardzo mądra forma
pomocy. Nie ubezwłasnowolnianie, ale stymulowanie do wzięcia
odpowiedzialności za własną przyszłość.
Nasz redakcyjny kolega Wojtek Grela. Tym razem wybrał się na
rowerze do Iranu. Raptem 1200 km, co przy jego poprzedniej wyprawie (8000 km samotnej podróży rowerowej po Ameryce Południowej) wydaje się spacerkiem. Pytany, dlaczego podejmuje takie
wyzwania, odpowiada: a dlaczego nie?
Stein Christian Knutsen, Norweg, z wyboru (od 15 lat) obywatel
Mielna. Dostrzegł w tej miejscowości potencjał, którego inni nie
widzieli. Postanowił, że celem jego życia będzie stworzyć nową
jakość: w miejsce zwykłego letniska – kurort na miarę europejską.
Realizuje swoją wizję, choć po drodze musi łamać tyle barier, że
gdyby nie był „inny” (wyjątkowo zdeterminowany, konsekwentny,
odporny) na pewno by tego trudu nie wytrzymał.
Marek Zmysłowski. Niespełna 30-letni biznesmen rodem z Koszalina. Człowiek z głową pełną pomysłów, odważny i twórczy.
Uznał, że dobrym miejscem dla niego będzie Nigeria. Przekonuje,
że Afryka to nie dzicz, ale obszar szybkiego rozwoju, współczesna
Ziemia Obiecana. Osiąga sukcesy, bo wychodzi poza standardowe
myślenie i gromadzi wokół siebie ludzi podobnie naładowanych
optymizmem.
Ja, spotykając takich ludzi, utwierdzam się w wierze, że świat jednak idzie w dobrym kierunku – wbrew temu, co płynie z ekranów
telewizorów. Prawdziwe życie to wyznaczać sobie ambitne cele
i sięgać po nie. Tak jak bohaterowie naszych opowieści. Zapraszamy do spotkania z nimi.
Tym, którzy wybierają się na letni wypoczynek, życzymy dużo
słońca. Kiedy wrócą Państwo z urlopów, na początku sierpnia, czekać będzie kolejne wydanie „Prestiżu”.
Andrzej Mielcarek
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Azyl dla samotnych mam
Autor: Adam Różański / Foto: Roman Czaplicki

Fundacja Zdążyć z Miłością powstała w Koszalinie w styczniu 2014 roku z inicjatywy
Małgorzaty Kaweńskiej-Ślęzak. Jej głównym celem jest pomoc społeczna osobom
w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie matkom z małoletnimi dziećmi. Mieszkanie
chronione dla samotnych, bezdomnych matek z dziećmi to pierwszy projekt Fundacji.
Znajduje się ono w lokalu przekazanym Fundacji przez miasto, w kamienicy przy
ul. Jana z Kolna 10a/10 w Koszalinie. Ogólna powierzchnia lokalu wynosi 115m2.

p

odczas remontu zostały przygotowane cztery samodzielne pokoje (o powierzchni: 12,27m2, 15,47m2,
21,83m2 i 22,01m2) oraz część do wspólnego użytku:
kuchnia z jadalnią, łazienka, toaleta, korytarz (o łącznej
powierzchni 43,42m2). Koszt remontu zgodnie z kosztorysem wyniósł około 159 tysięcy złotych, a koszt wyposażenia – 51 tysięcy
złotych.
Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER sp. z o.o. (nieodpłatnie wykonało remont mieszkania) wraz
z podwykonawcami, którzy również nieodpłatnie wykonali poszczególne etapy prac lub przekazali materiały budowlane i wykończeniowe: Eko Wodrol sp. z o.o. Koszalin, PUF sp. z o.o. Koszalin,
Mega Instal Radosław Śliwka Koszalin, AZART Zakład Usług Antenowych M. Koterwa B. Koterwa Koszalin, MONITOR Przedsiębiorstwo
Piotr Maziarz i Piotr Reczyński Koszalin, Zakład Ogólnobudowlany
TAR – AN Hurt i Sklep Materiałów Budowlanych Koszalin, APA – 2
Sp. J Andrzej Szmuksta, Małgorzata Szmuksta Koszalin, TROPS S.A.
Toruń, SZCZESNY Materiały Budowlane Sp. J. Jacek, Paweł, Andrzej

Szczesny Połczyn Zdrój; FPH DREW – GAL Marek Serafin Koszalin;
BOKARO Szeligowscy Sp. J. Gorzów Wlkp.; Składy VOX Sp. J. Kobylnica; Centrum Dekoral Professional Koszalin; NETTO Polska;
DAJAR sp. z o.o. Koszalin; SUMA SERVICE Usługi Handel Smelkowski Rafał; Firma Usługowa Mariusz Zamilski Koszalin
Wsparcie finansowe Fundacja Zdążyć z Miłością otrzymała od
następujących podmiotów: Firmus Group Management sp. z o.o.;
Fundacja Espersen Polska; KAZAR Footwear sp. z o.o. Przemyśl;
METAL CLEANING SERVICE sp. z o.o. Stalowa Wola.
Częściowo odpłatnie, udzielając wysokich rabatów, wsparli Fundację: AKANT Monika i Zbigniew Harasym Sp. J. Koszalin; JANEX
sp. z o.o. Koszalin; GAMPOL PH Anna Janczewska „Świat Firan” Koszalin; FORTE Fabryka Mebli S.A. Ostrów Mazowiecki; FORMI Studio Mebli Kuchennych Koszalin; BEKO S.A.; Media Markt Polska;
Andrzej Maszczyński (projekt budowlany), Jacek Fornal (ekspertyza
przeciwpożarowa).
Fundacja zorganizowała kilka imprez, z których całkowity dochód
został przeznaczony na wyposażenie mieszkania chronionego.
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Nowe władze
koszalińskiego
oddziału
Północnej Izby
Gospodarczej
Autor: Adam Cichosz

Podczas niedawnego (25 czerwca br.) walnego zgromadzenia członkowie
koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej wybrali swoje nowe władze.
Funkcję prezesa rady oddziału powierzyli Romanowi Biłasowi. Poza nim w radzie
znaleźli się: Agnieszka Chmielewska, Urszula Jeger (sekretarz),
Zbigniew Gawroński i Andrzej Mielcarek (wiceprezes).

r

oman Biłas to ekonomista, przedsiębiorca, społecznik;
właściciel agencji reklamowej Ad.Media Consulting zajmującej się głównie kampaniami reklamowymi na sieci
własnych nośników wielkoformatowych oraz współwłaściciel JR Energy s.c. zajmującej się transportem, spedycją i budową
dróg. Jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia Koszalin S.A., członkiem-założycielem grupy Made in Koszalin,
przewodniczącym Zarządu Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Czynnie uprawia sport: gra w piłkę nożną, koszykówkę, pływa, uprawia sporty siłowe, a w zimie jeździ na nartach.
Andrzej Mielcarek (wydawca miesięcznika „Prestiż Magazyn
Koszaliński”), dziennikarz, redaktor, trener biznesu, konsultant PR.
Absolwent filologii polskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu). Jego specjalnością są szkolenia z zakresu zarządzania
zespołami, efektywnej komunikacji interpersonalnej, asertywności,
wprowadzania zmiany, twórczego rozwiązywania problemów oraz
kreatywności. Pełnił funkcję sekretarza redakcji „Gazety Wyborczej”,
był redaktorem naczelnym dzienników regionalnych – m.in. „Głosu
Pomorza”, Gazety Pomorskiej” i „Dziennika Wschodniego” oraz tygodnika lokalnego i miesięczników o tematyce zdrowotnej. Projektował gazety. Przez 20 lat prowadził rekrutację i szkolenia dziennikarzy. Szkolił również studentów Wyższej Szkoły Bankowej (kierunek
Komunikacja Społeczna) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dziennikarstwo). Jego hobby to góry, książki, psychologia
i historia II wojny światowej.
Urszula Jeger jest właścicielką firmy Multiprofit, magistrem filologii rosyjskiej, absolwentką studiów podyplomowych Wydziału Wy-

chowania Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów
podyplomowych „Ubezpieczenia i rynki kapitałowe” na tym samym
uniwersytecie. Działalność gospodarczą prowadzi od 1998 r. Przez
wiele lat pełniła funkcje menadżerskie i dyrektorskie w towarzystwach ubezpieczeniowych. Od 2008 r. prowadzi własną multiagencję ubezpieczeniową MULTIPROFIT, a od 2012r., wraz z mężem
– gospodarstwo agroturystyczne Agrochłopy w Chłopach pod Koszalinem. Jest orędowniczką zdrowego jedzenia, które propaguje
wszelkimi dostępnymi metodami.
Zbigniew Gawroński – przedsiębiorca z ogromnym doświadczeniem. Pierwszą działalność gospodarczą (produkcja materiałów budowlanych, następnie firma ogólnobudowlana) założył w roku 1977.
Od 1991 roku prezes firmy telekomunikacyjnej Gawex Media Sp.
z o.o. oraz największej w regionie prywatnej telewizji. Twórca i główny autor jej sukcesu. Był wielokrotnie nagradzany jako przedsiębiorca – w skali regionalnej i ogólnokrajowej. Zainteresowania: turystyka
górska, rowerowa oraz zwiedzanie ciekawych zakątków świata.
Agnieszka Chmielewska – właścicielka firmy Dogadamycie.pl,
tłumacz przysięgły, absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych
Executive Master of Business Administration (EMBA) w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. W latach 1994
– 2011 zatrudniona na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce
i za granicą. Posiada Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence).
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MEDIA I SZTUKA – FESTIWAL W DARŁOWIE
9 -12 LIPCA 2015
PROGRAM 5. EDYCJI
Prowadzenie festiwalu:
MICHAŁ OLSZAŃSKI, AGNIESZKA SZYDŁOWSKA / Program 3 Polskiego Radia
ARKADIUSZ SIP/ Darłowski Ośrodek Kultury – Hotel Apollo
Miejsca festiwalu:
HALA FESTIWALOWA (plaża w Darłówku Wsch.), HOTEL APOLLO (ul. Kąpielowa 11),
KINO BAJKA (ul. Morska 56), RYNEK MIEJSKI – DARŁOWO (Pl. Tadeusza Kościuszki)

9 LIPCA / czwartek
16.00-17.00 Koncert Filharmonii Koszalińskiej pt. „Popołudnie
z Jackiem Wójcickim” / OTWARCIE FESTIWALU z udziałem
Burmistrza Miasta Darłowa ARKADIUSZA KLIMOWICZA
oraz zaproszonych gości
HALA
17.15-18.15 Emisariusz, własnymi słowami – MACIEJ
WIERZYŃSKI w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem poświęconej
Janowi Karskiemu
APOLLO
18.15-19.30 Flirtując z życiem – DANUTA STENKA w rozmowie
z Ryszardem Jaźwińskim, autorem audycji „Trójkowo, filmowo”
HALA
19:30-20.30 Polska a strefa euro – panel dyskusyjny z udziałem
KRZYSZTOFA PIETRASZKIEWICZA, prezesa Związku Banków
Polskich, prowadzenie Jacek Żakowski/ Projekt realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej
APOLLO
20.00-21.00 Tygodnik Powszechny / Życie na pełnej petardzie
– ks. JAN KACZKOWSKI w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem
HALA
21.00-22.00 Pytania, które się nie kończą – MAJA
KOMOROWSKA w rozmowie z Barbarą Marcinik

APOLLO

22.00-23.30 Pan Tadeusz 1928 – pokaz zrekonstruowanej wersji
filmu z 1928 r. w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego, z komentarzami
na żywo prof. JERZEGO BRALCZYKA i MICHAŁA OGÓRKA, czyta
KRYSTYNA CZUBÓWNA
APOLLO
23.00 DANCING – Gorączka czwartkowej nocy

HALA

10 LIPCA / piątek
DZIEŃ RADIOWEJ TRÓJKI
6.00-9.00 Zapraszamy do Trójki – audycja prowadzona przez
WOJCIECHA MANNA na żywo z Darłowa
10.00-11.00 Baksztag, flauta i rumpel, czyli jak rozmawiać
z wilkiem morskim – językowe potyczki rodzinne prowadzone
przez polonistkę z Darłowa mgr EWĘ MAJDAŃSKĄ / Dofinansowano
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”
APOLLO
11.00-12.00 Czy furgające drachy to latawce? – zabawy

ze słowem dla dzieci w wieku 7-12 lat i spotkanie autorskie
KAZIMIERZA SZYMECZKI / Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”
APOLLO
12.00-13.00 Na tropie zaginionych słów – zagadki językowe dla
młodzieży i dorosłych, spotkanie z językoznawcą dr AGATĄ HĄCIĄ
/ Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”
APOLLO
13.00-14.00 Godzina prawdy – MICHAŁ OLSZAŃSKI poprowadzi
spotkanie z płk KRZYSZTOFEM OLKOWICZEM – ps. Baton,
dyrektorem więzienia w Koszalinie
HALA
13.30-14.30 Polska a strefa euro – panel dyskusyjny z udziałem
prof. GRZEGORZA W. KOŁODKI oraz prof. ANDRZEJA
SŁAWIŃSKIEGO z Narodowego Banku Polskiego, prowadzenie
Jacek Żakowski / Projekt realizowany z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
APOLLO
14.00-15.00 Wszystko gra – rozmowę z URSZULĄ DUDZIAK
prowadzi Michał Olszański
HALA
15.00-16.00 Ziarno prawdy – spotkanie z pisarzem ZYGMUNTEM
MIŁOSZEWSKIM prowadzone przez Cezarego Łazarewicza i Ewę
Winnicką
HALA
15.30-16.30 Trójka zaprasza / Sztuka mówienia bez bełkotania
i faflunienia – MIROSŁAW OCZKOŚ w rozmowie z Michałem Olszańskim
APOLLO
16.00-17.00 Rosja Putina – darłowianka ARLETA BOJKE i WACŁAW RADZIWINOWICZ w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem
HALA
17.00-18.00 Czy istnieje zbrodnia doskonała? – spotkanie
z pisarzami MARKIEM KRAJEWSKIM i MARIUSZEM CZUBAJEM
HALA
18.00-19.00 Co w mowie piszczy? – quiz językowy prowadzony
przez językoznawcę dr hab. KATARZYNĘ KŁOSIŃSKĄ i MICHAŁA
OGÓRKA
HALA
18.00-19.00 Tygodnik Powszechny / Najlepsze buty na świecie –
MICHAŁ OLSZEWSKI, laureat nagrody im. R. Kapuścińskiego 2015,
w rozmowie z Filipem Springerem
APOLLO
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19.00-21.00 Instytut Reportażu zaprasza Kultura czeska moja
láska nebeská – opowiada MARIUSZ SZCZYGIEŁ;  Miasto
Archipelag FILIPA SPRINGERA, czyli opowieść o byłych miastach
wojewódzkich.
HALA
20.30-21.30 Pianista. Opowiem Wam o swoim ojcu – ANDRZEJ
SZPILMAN w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem
APOLLO
21.00-22.30 Listy miłosne wg A. R. Gurneya – w wykonaniu
DANUTY STENKI i JACKA POLACZKA, adaptacja i reżyseria Janusz
Kukuła
KINO BAJKA
21.30-22.30 Czytanie nocą – WOJCIECH PSZONIAK czyta
fragmenty opowiadania Jerzego Szaniawskiego pt. „Profesor
Tutka”
APOLLO
22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe na żywo z Darłowa
		
23.00 DYSKOTEKA ŻĄDA PRZEBOJÓW – prowadzenie
TOMASZ ŻĄDA
HALA
11 LIPCA / sobota
DZIEŃ RADIA KOSZALIN
10.30-12.00 Lato w Olimpijskiej Formie – ćwiczenia
z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM / W ramach
Ogólnopolskiego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów
pod patronatem Władysława Kozakiewicza
SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE, OBOK HALI
10.30-11.30 Gdyby akcja tej powieści rozgrywała się
w Darłowie – zabawa literacka dla dziecii młodzieży (12-15 lat)
w pisanie powieści, zaprasza KAZIMIERZ SZYMECZKO
/ Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych 2015” APOLLO
11.30-12.30 Kierowczyni potrąciła przechodzienkę – gry
i konkursy językowe dla młodzieży i dorosłych poprowadzi dr
AGATA HĄCIA / Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty - dodaj
do ulubionych 2015”
APOLLO
12.00-13.20 TVN 24: Drugie Śniadanie Mistrzów – prowadzi
MARCIN MELLER, goście: Wojciech Pszoniak, prof. Jerzy Bralczyk,
Michał Ogórek, Henryk Sawka
HALA
12.30-13.00 Wakacje z Panną Foch – spotkanie autorskie z BARBARĄ KOSMOWSKĄ, pisarką książek dla dzieci i młodzieży
/ Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych 2015” APOLLO
13.30-15.00 RockMann, czyli jak nie zostałem saksofonistą
– WOJCIECH MANN w rozmowie z Magdą Jethon i Michałem Nogasiem
HALA
15.00-16.00 Szkło kontaktowe – spotkanie z GRZEGORZEM
MIECUGOWEM i MARKIEM PRZYBYLIKIEM
APOLLO
16.30-17.30 Reporterki – pisarki EWA WINNICKA („Angole”,
laureatka Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej „Gryfia” 2015)
i MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA („1945. Wojna i pokój”)
w rozmowie z Julianną Jonek i Mariuszem Szczygłem
APOLLO
17.00-18.30 KONCERT BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA
z udziałem Vasco Vassileva i Keito Saito / Koncert współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach cyklu „PRO – Rozwijamy
Region w Dobrym Tonie”
RYNEK MIEJSKI W DARŁOWIE

18.00-19.00 Polska a strefa euro – panel dyskusyjny z udziałem
RAFAŁA WOSIA z „Dziennika Gazety Prawnej” i BOGUSŁAWA
CHRABOTY, red. naczelny „Rzeczpospolitej”, prowadzenie Jacek
Żakowski / Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej
APOLLO
19.00 – 20.30 Kabaretowa Scena Trójki – recital ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO pt. „Life?”, przy fortepianie Andrzej Pawlukiewicz
KINO BAJKA
19.30-20.30 Narodowe Centrum Kultury / Antologia Polskiego
Rapu – autorzy Tomasz Kleyff „CNE” oraz Kamil „Jakuza” Jaczyński
w rozmowie z Tomaszem Żądą
APOLLO
19.00 BURSZTYNOWY MIKROFON RADIA KOSZALIN / SCENA
MUZYCZNA OBOK LATARNI MORSKIEJ
20.20 Koncert Kasi Popowskiej – zeszłorocznej laureatki Bursztynowego Mikrofonu / SCENA MUZYCZNA OBOK LATARNI
MORSKIEJ
21.30-23.00 KONCERT KAYAH / SCENA MUZYCZNA OBOK
LATARNI MORSKIEJ
22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe na żywo z Darłowa
12 LIPCA / niedziela
9.00-11.00 Piosenki bez granic – audycja WOJCIECHA MANNA
na żywo z Darłowa
10.00-11.00 Na Forum – rozmowa polityczna Radia Koszalin HALA
11.00-12.00 Czytanie bajek – goście festiwalu i darłowianie
czytają dzieciom
APOLLO
12.00-13.00 Piaskiem po oczach – KONRAD PIASECKI
w rozmowie z RAFAŁEM GRUPIŃSKIM i JANUSZEM PALIKOTEM
APOLLO
13.00-14.00 Muzyczne fascynacje Marcina Kydryńskiego
– spotkanie prowadzi Barbara Marcinik

HALA

13.00-14.00 Więzienia CIA i 80 milionów – JÓZEF PINIOR
w rozmowie z Bogusławem Chrabotą i Cezarym Łazarewiczem
APOLLO
14.00-15.00 Jak robić dobrze? – spotkanie z SZYMONEM
HOŁOWNIĄ poprowadzi Ewa Winnicka

HALA

15.00-16.00 Historie Pomorza Zachodniego / Mapa Lubinusa
– MICHAŁ REMBAS w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem APOLLO
15.00-17.00 Sjesta – audycja MARCINA KYDRYŃSKIEGO
na żywo z Darłowa
15.15-16.30 Z najwyższej półki / 1945. Wojna i pokój – MAGDALENA
GRZEBAŁKOWSKA w rozmowie z Michałem Nogasiem
HALA
16.30-17.30 Pieprz i wanilia – spotkanie z ELŻBIETĄ DZIKOWSKĄ
poprowadzi Julianna Jonek oraz Mariusz Szczygieł
APOLLO
							
		
19.00 Benefis WOJCIECHA PSZONIAKA – z udziałem m.in. Urszuli
Dudziak, prof. Jerzego Bralczyka, Henryka Sawki, Michała Ogórka,
aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie; scenariusz,
reżyseria i prowadzenie: Adam Opatowicz i Andrzej Poniedzielski
Recital: ANNA MARIA JOPEK & MAREK NAPIÓRKOWSKI
HALA
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie,
wynikających z przyczyn od nich niezależnych.

12 WYDARZENIA

Festiwal spotkań i dyskusji
Zapraszamy na 5. edycję festiwalu Media i Sztuka w Darłowie, który potrwa od 9 do 12 lipca 2015 roku. Będą
to cztery dni ciekawych spotkań z udziałem czołowych polskich dziennikarzy, znanych reportażystów
i pisarzy, uznanych aktorów oraz przedstawicieli życia publicznego. Program tegoroczny
to ponad 40 wydarzeń, w których weźmie udział ponad 60 gości.

w

śród zaproszonych osób po raz pierwszy do
Darłowa na festiwal przyjadą m.in.: Maja Komorowska, Danuta Stenka, Elżbieta Dzikowska,
Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek oraz Wojciech Mann, Maciej Wierzyński, Andrzej Poniedzielski, Marcin
Kydryński i Szymon Hołownia. Nie zabraknie też innych znamienitych gości, stałych bywalców festiwalu, takich jak: prof. Jerzy
Bralczyk, Wojciech Pszoniak, Michał Ogórek, Henryk Sawka, Władysław Kozakiewicz, Mariusz Szczygieł, Marcin Meller, Ewa Winnicka i innych. Czeka nas wiele niezwykłych wydarzeń, w tym:
opowieść Andrzeja Szpilmana o swoim ojcu – słynnym „Pianiście”, rozmowa z ks. Janem Kaczkowskim o jego walce z chorobą
i „życiu na pełnej petardzie”, refleksje darłowianki Arlety Bojke
i Wacława Radziwinowicza o dzisiejszej Rosji Putina, historia życia Jana Karskiego opowiedziana przez Macieja Wierzyńskiego.
Na „Godzinę Prawdy” zaprosi Michał Olszański – przybliżając sylwetkę płk Krzysztofa Olkowicza, dyrektora więzienia w Koszalinie,
bohatera „nierzeczywistej” historii, która wydarzyła się naprawdę.
Jak co roku zapraszamy na transmisję „Szkła Kontaktowego” z Darłowa. Nowością festiwalu będzie program Marcina Mellera „Drugie
Śniadanie Mistrzów”, a Marek Krajewski w rozmowie z Mariuszem

Czubajem zastanowią się, czy istnieje zbrodnia doskonała. Ponadto
redaktor Jacek Żakowski poprowadzi panele dyskusyjne z ekspertami z dziedziny ekonomii pt. „Polska a strefa euro” realizowane
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Na część muzyczną festiwalu tradycyjnie zaprasza Radio Koszalin, organizator konkursu o Bursztynowy Mikrofon Radia Koszalin.
Usłyszymy wykonawców ubiegających się o nagrodę i laureatkę
zeszłorocznej edycji – Kasię Popowską. Finałem wieczoru będzie
występ gwiazdy polskiej sceny muzycznej Kayah wraz z zespołem.

REKLAMA

TERAZ

KANAŁÓW PREMIUM

MARKUS SAT
Szczegóły oferty w Punktach Sprzedaży i na www.ncplus.pl

Koszalin, ul. Biskupa Domina 11
tel. 9433 87 341
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FIRMUS GROUP
JUBILEUSZ
Z NUTĄ GORYCZY
Autor: Andrzej Mielcarek / foto: Alla Pozmogowa

Stein Christian Knutsen ma prawo do dumy. Kierowana przez niego grupa spółek
deweloperskich w ciągu 15 lat istnienia zbudowała w Koszalinie i Mielnie sześć
obiektów, buduje dwa kolejne. Zgromadziła i przygotowała pod inwestycje tereny
o powierzchni dwóch milionów metrów kwadratowych, z czego milion może być
zabudowane. Prezes Firmus Group jednak nie świętuje. Robi bilans, z którego
wychodzi mu, że im więcej firma z siebie daje, tym jest jej trudniej działać. Na
kluczowy dla dalszego rozwoju plan zagospodarowania przestrzennego czeka
od 12 lat. Władze gminy Mielno zapewniają, że plan wkrótce powstanie.
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wynajem ma znaczenie mniejsze, chociaż również oni w większości
przystępują do programu wynajmu prowadzonego przez wyspecjalizowane firmy (niezależne od dewelopera).
Największa inwestycja w dziejach Mielna

Budowa Dune B to największa inwestycja w historii Mielna. Przezadko się zdarza, by jeden inwestor
przez realizację swojej biznesowej targ na generalnego wykonawcę wygrała firma Budimex. Umowa,
wizji wywierał tak silny wpływ na kie- podpisana 1 czerwca br., ma wartość 55,3 mln złotych netto. Wykorunek rozwoju całej miejscowości. nawca przejął już plac budowy. Na jej zakończenie ma czas do 28
Firmus Group, budujący w Mielnie kwietnia 2017 roku.
Głównym architektem inwestycji i autorem projektu jest dr Maapartamentowce o najwyższym europejskim standardzie, udowodnia, rek Sietnicki z SAS – Studio Architektoniczne Sietnicki ze Szczecina.
że może ono ze zwykłego letniska zmienić się na naszych oczach Projektował on również Dune A. Obecny projekt zachowuje wszystw elegancki kurort, przyciągający najbardziej wymagających klien- kie wyróżniki poprzedniej realizacji, docenione w roku 2014 m.in.
przez specjalistyczne publikatów z kraju i zagranicy. Jeszcze
tory (m.in. miesięcznik „Archikilka lat temu, kiedy Stein Chritektura” i serwis „Życie w Archistian Knutsen, prezes Firmus
tekturze”). Duże powierzchnie
Group, przekonywał, że można
przeszkleń powodują maksyrozwój Mielna przestawić na
malny dostęp do wnętrz natuzupełnie nowe tory, wielu trakralnego światła. Bryły obiektu
towało jego wizję z niedowiesą tak ustawione względem
rzaniem. Tymczasem inwestystron świata, by z możliwie
cje norweskiego dewelopera
wielu punktów dostępny był
mają moc twardych dowodów
widok na morze. Jasne elewa– zmieniają myślenie o tej miejcje zlewają się z naturalnym
scowości.
otoczeniem plaży i wydmy
Przełomowe znaczenie miabrzegowej.
ło uruchomienie pierwszeZ początkiem tegorocznych wakacji na plaży przed apartamentowcem
go dużego apartamentowca
Dune pojawił się ogólnodostępny beach club z prawdziwego zdarzenia.
Wykończone
o nazwie Dune (Dune A). ZnajPierwszy taki na Środkowym Wybrzeżu.
pod klucz
dujące się w nim eleganckie
Obchodzący właśnie jubileusz 15-lecia istnienia Firmus Group
apartamenty szybko znalazły
jest grupą spółek deweloperskich opartych na kapitale norweDune B oferuje nabywcom
nabywców. Dune żyje przez cały
skim, która skupia swoją działalność na wybrzeżu środkowym –
151 wykończonych pod klucz
rok, przyjmując więcej gości niż
Mielnie, Koszalinie i okolicach.
apartamentów o zróżnicoprzeciętny hotel – nie będąc
Mielno Holding – Firmus Group jest jednym z największych
wanej powierzchni: 36 typu
przecież hotelem!
prywatnych właścicieli nieruchomości gruntowych na terenie
studio; 80 dwupokojowych,
Firmus Group idzie za ciosem.
Środkowego Pomorza, a największym w Polsce jeśli chodzi o te29 trzypokojowych i 6 penthoRozpoczyna właśnie budowę
reny położone bezpośrednio nad morzem. W sumie dysponuje
use’ów. Klient będzie się mógł
apartamentowca Dune B. To
2 mln m kw. terenów, z których ponad połowa może być przeod razu wprowadzić do lokadruga część kompleksu Dune
znaczona pod szeroko rozumiane budownictwo mieszkaniowe
lu kompletnie urządzonego,
Resort. Jak zapowiada prezes
i usługowe.
z białym montażem, podłogaStein Christian Knutsen, przed
mi, ceramiką oraz wyposażeupływem dwóch lat rozpocznie
niem w łazience i kuchni.
się realizacja trzeciej, ostatniej
W podziemnej hali gara– Dune C. Tym samym Mielżowej będą miejsca postojono wzbogaci się o łącznie 350
we, komórki lokatorskie oraz
luksusowych apartamentów.
boksy rowerowe. W strefie
Biorąc pod uwagę fakt, że nie
SPA zaplanowano basen płybędą to miejsca sezonowego
wacki, basen rekreacyjny i baa całorocznego wypoczynku,
sen dla dzieci, jacuzzi, sauny,
Dune Resort stanie się w natupomieszczenie do masażu.
ralny sposób nowym sercem
Dopełni to ofertę rekreacyjną
Mielna, przyjmującym jednoraDune A, w którym już od roku
zowo nawet 1000 osób!
działa gabinet kosmetologiczny i odnowy biologicznej, sala
Sukces rodzi sukces
do fitnessu, a na zewnętrzW ramach klubu plażowego swój kącik ma gabinet kosmetologiczny Dune Dermalogica
nym tarasie, od strony morza,
& SPA. Można zażyć szeregu relaksujących zabiegów, a jednocześnie słyszeć szum morza.
Reakcja rynku na ofertę Dune
urządzone są dwa baseny
A jest dobrym prognostykiem
dla kolejnych części kompleksu. Zanim jeszcze rozpoczęła się ofi- z podgrzewaną wodą. Warto dodać, że od tego roku przed Dune
cjalnie sprzedaż apartamentów w Dune B, jedna trzecia z nich zo- A działa pierwszy na Wybrzeżu Środkowym klub plażowy z prawstała zarezerwowana. To wyjątkowa sytuacja, by w dobie ogromnej dziwego zdarzenia.
konkurencji rynkowej, jakaś inwestycja budziła tak ogromne zainPraca i inne korzyści
teresowanie.
Część nabywców traktuje zakup apartamentu wakacyjnego jako
Wartość kontraktu wykonawczego to 55,3 mln zł netto. Ale cała
inwestycję, oczekując wysokich przychodów z wynajmu. Inni kupują je głównie z myślą o własnym wypoczynku i komforcie. Dla nich wartość inwestycji to aż 84 mln zł, gdyż do bezpośrednich kosztów
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Michał Baryżewski: Z perspektywy zawodowej
doceniam to, że apartamentowiec Dune ma kontakt
z plażą, a poprzez z nią z wodą. To bardzo udane
wkomponowanie obiektu w naturalne otoczenie.

Taras przed Dune. W głębi dwa zewnętrzne baseny kąpielowe z podgrzewaną wodą.
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Wizualizacja apartamentowca Dune B. Jego budowa właśnie ruszyła.
Dune B to ósma, największa z dotychczasowych, inwestycja
apartamentowa Firmus Group. Wcześniej powstał budynek
Tarasy (przy głównej ulicy Mielna), Dune A i cztery kameralne
apartamentowce w kompleksie Rezydencja Park. Zaawansowana jest budowa apartamentowca Rezydencja Park Rodzinna,
który zostanie oddany do użytku w kwietniu przyszłego roku.
Deweloper ma na koncie również realizację dużego obiektu
przemysłowego w Koszalinie – na zlecenie firmy Hatteland wybudował jej siedzibę w strefie ekonomicznej.
budowlanych doliczyć trzeba przygotowanie projektu, gruntu, infrastruktury towarzyszącej, urządzenie terenów zielonych.
Duża część tych pieniędzy zostanie w Mielnie. Na budowie stale
pracować będzie około 200 osób. Tak jak w przypadku budowy Dune
A będą one korzystały z miejscowej bazy noclegowej, zaopatrywały
się w miejscowych sklepach, czas wolny spędzały w mieleńskich lokalach. To wszystko źródło przychodów dla mieszkańców Mielna.
Skorzystają również firmy budowlane z Koszalina i regionu. Część
prac zostanie bowiem powierzona podwykonawcom. Budimex,

Dune Restaurant Cafe Lounge w ciągu roku działalności
zdobyła renomę i grono wiernych jej gości.

który wcześniej stawiał również Dune A, już z ich pomocy korzystał
i wystawił im wysokie noty za profesjonalizm i jakość usług.
Dune już teraz generuje miejsca pracy – bezpośrednio i pośrednio. Chodzi o szeroko rozumianą obsługę obiektu, ochronę, pracowników restauracji. Wraz z rozszerzeniem zakresu usług (dzięki
Dune B), potrzebni będą kolejni pracownicy – do strefy SPA, sklepów, kawiarni. Można oszacować, że Dune Resort da docelowo zatrudnienie 100 osobom na stałe i ok. 40 sezonowo, w lecie.
Z poszanowaniem natury
Firmus Group przykłada duże znaczenie do tego, by budować
z jak najmniejszym uszczerbkiem dla naturalnego środowiska. Stąd
już na etapie projektowania planowane jest przywrócenie terenowi
stanu bliskiego wyjściowemu. Olga Sietnicka, która uczestniczyła
w projektowaniu zieleni wokół apartamentowców Dune, tak o tym
mówi: – Budowa to zawsze ingerencja w stan naturalny. Od wrażliwości inwestora i wykonawców zależy, jak ona będzie głęboka
i jakie pozostawi ślady. Mam wrażenie, że w przypadku Dune zro-
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W Dune B miejsce znajdzie ośrodek SPA, wewnętrzne baseny kąpielowe, kawiarnia, sklepy. Ale przede wszystkim - 151 luksusowych apartamentów.
biliśmy wszystko, by przestrzeń wokół zagospodarować z zachowaniem elementów charakterystycznych dla krajobrazu bałtyckiego. Stąd między innymi zastosowanie wyłącznie rodzimych roślin,
w tym dwóch rodzajów wydmowych traw. Stają się one gatunkami
pionierskim dla innych roślin. W przypadku Dune B dochodzi jeszcze wykorzystanie roślin zielnych. Kwitnące latem zioła dają piękne
efekty zapachowe, co pogłębia doświadczenie relaksu uzyskane
w kontakcie z wodą, piaskiem i słońcem.
Prezes Stein Christian Knutsen podkreśla: – Zawsze stawiamy na
najwyższą jakość, rzetelność, szacunek wobec środowiska. Dajemy
klientom dokładnie to, co obiecujemy. Mamy biznesowy program
na długie lata. Konsekwentnie i rozważnie go realizujemy. Dune B
to bardzo ważne przedsięwzięcie, ale w szerszym planie to tylko
kolejny etap w drodze do głównego celu. A jest nim uczynienie
z Mielna w perspektywie jednego pokolenia najbardziej ekskluzywnego i pożądanego miejsca wypoczynku nie tylko na polskim
Wybrzeżu. I tak się stanie, bo głęboko w ten cel wierzymy.
Świętować, czy się martwić?
Powstałe i powstające obecnie w Mielnie apartamentowce Firmus
Group to niejako wstęp do głównego przedsięwzięcia: Beach City.
Dzięki temu, że Firmus skupił w swym ręku olbrzymi obszar na wschód
od kanału łączącego jezioro Jamno z Bałtykiem, oczyścił go kosztem
milionów złotych z pozostałości po instalacjach wojskowych, może
tam powstać od zera nowe miasteczko. Z hotelami, apartamentowcami, sklepami, miejscami rozrywki, ośrodkami sportowymi – zdolne
przyjmować tysiące turystów i dające pracę setkom osób. Ogólne
plany są gotowe. Czekają spięte w grube tomy dokumentacji.
Jest jeden szkopuł. Gmina Mielno nie ma dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego. Uniemożliwia to podjęcie
prac realizujących Beach City. Jasne jest, że zanim na plac budowy
– zwłaszcza w takiej skali – wejdą ekipy budowlane, konieczne jest
przygotowanie szczegółowych materiałów. Podstawą musi być właśnie plan zagospodarowania przestrzennego.
DUNE B - KLUCZOWE LICZBY
Powierzchnia zabudowy - 2772,35 m kw.
Powierzchnia mieszkalno-użytkowa – 8000 m kw.
Powierzchnia usługowa – 303 m kw.
Powierzchnia strefy SPA – 510 m kw.
Kubatura obiektu B obliczona jest na 51 243 m sześc.
Wysokość w najwyższym miejscu - 22,95 m.

Opłaty i podatki wniesione przez Firmus Group do kasy Gminy Mielno
Okres

Przedmiot

2011-2013

Wszystkie nieruchomości Wieczyste użytkowanie

595 502

2011-2013

Wszystkie nieruchomości Podatek od nieruchomości

995 507

2011-2012

Dune, Rezydencja Park

Za wycinkę drzew

441 491

2000-2001

Mierzeja

Zakup ziemi od UG

13 924 415

2000-2010

Mierzeja

Podatki od nieruchomości

2 750 000

Łącznie lata 2000-2013

Rodzaj należności

Kwota (PLN)

18 706 915

Michał Baryżewski, wybitny architekt,
współwłaściciel biura architektonicznego ArchDeco, które zalicza się do czołówki polskich firm projektowych:
– Przemiana Mielna w elegancki kurort
to bardzo ambitne wyzwanie. Ambitne,
ale wykonalne. Przy determinacji i sile,
jaką emanuje Stein Knutsen, to się może
udać. Zdaję sobie sprawę, jak dużo samozaparcia wymaga przecieranie szlaków. Dlatego chylę przed nim głowę i głośno mu
klaszczę. Taki proces, jaki wywołał on w Mielnie, my ze wspólnikiem
obserwowaliśmy swego czasu w Juracie. Projektowaliśmy tam dla
inwestorów, którzy tworzyli infrastrukturę turystyczną w kompletnie nowym standardzie. Na początku wyczuwalny był opór – tak
jak w Mielnie. Ludzie szybko się jednak zorientowali, że także oni
zyskują. Choćby przez to, że wzrosły ceny gruntów. To zbudowało
zupełnie inny klimat. Jurata poszybowała wysoko, bo zainwestował
w niej np. Zbigniew Niemczycki. Teraz przyjeżdżają tam znani artyści, zamożni goście, obcokrajowcy. Kompleks złożony z kilkuset
apartamentów jest w stanie pobudzić ekonomię takiej miejscowości jak Jurata czy Mielno, bo przyjeżdża klientela zamożniejsza, nastawiona na bardziej wyrafinowane, kosztowniejsze formy rozrywki.
Pewnie mało kto wie, że jesteśmy dla Dune sąsiadami, bo budujemy 100 m dalej niewielki apartamentowiec, dwadzieścia parę
wakacyjnych mieszkań. Zaskoczyła nas przyjazna reakcja pana
Knutsena. On nie traktuje nas jak konkurentów. Wyciąga rękę
i proponuje włączenie naszych apartamentów w system administrowania zbudowany dla Dune. On reprezentuje taki typ człowieka, który widzi dalej niż inni i potrafi się cieszyć z sukcesu innych.
Potrafi docenić, że także nasza inwestycja w malutkim wymiarze
zmienia Mielno.
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Rozmowa ze Steinem
Christianem Knutsenem,
prezesem zarządu
Firmus Group

w

jakim stopniu czuje się Pan usatysfakcjonowany tym, co udało się Firmus
Group dokonać w ciągu 15 lat istnienia? Można było zrobić więcej?
– Wydaje mi się, że tak jak w Polsce
również na naszym małym poletku
można było zrobić i więcej, i lepiej. Jeszcze dwa lata temu powiedziałbym, że jestem bardzo zadowolony. Jednak ostatni czas przyniósł nasilające się doświadczenie codziennej tortury, która wydaje
się nie mieć końca. Mam na myśli piętrzące się niezrozumiałe trudności i atmosferę niechęci. W Polsce za dużo jest biurokracji, brakuje jasnego systemu podatkowego. Prawo jest nieprecyzyjne, przez
co interpretacje stają się ważniejsze od samego prawa. To dobija
nowych inwestorów.
– Co konkretnie jest dla Państwa najbardziej dokuczliwe?
– Niepewność. Na przykład niemożność przewidzenia terminu
uprawomocnienia się zezwoleń wydawanych przez różne lokalne i regionalne instytucje. Teoretycznie takie terminy istnieją, ale
w praktyce procedury przeciągają się w nieskończoność. Ilość koniecznych papierów, które trzeba co rusz przygotowywać i dostar-

czać, przekracza granice nie tylko rozsądku, ale i wyobraźni. To jest
rak, śmiertelne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Zniechęca do
tworzenia miejsc pracy poza stolicą i największymi miastami, zabija
chęć inwestowania.
– Minęło 25 lat od przełomu w Polsce. Powinno być coraz lepiej.
– Obecnie sytuacja inwestorów i przedsiębiorców w Polsce jest
zła. Jeśli jesteś wystarczająco odważny, by mieć niestandardowe
pomysły i wielką wizję, możesz być pewny, że spotkasz się nie z pomocą, ale niechęcią i atakami z wielu stron. Poza cwaniakami, którzy
będą próbowali ugrać coś dla siebie, zderzysz się z machiną publicznych instytucji i systemu politycznego. Działają one tak, jakby
ich celem było wykończyć cię, pozbawić sił. Jeśli zabraknie ci determinacji, to nawet nie rozpoczniesz projektów.
– Brzmi to gorzko.
– Gorzko, ale szczerze i otwarcie. Ostatnie 15 lat stało się okresem największych wyzwań w moim życiu. Zamieszkałem w Mielnie,
rozpocząłem wysiłek, by stworzyć i zrealizować plan, który przyniesie korzyść nie tylko inwestorowi, ale również Mielnu i regionowi.
Tymczasem wciąż towarzyszy mojej pracy podejrzliwość, a czasami
nawet wrogość. Nie rozumiem tego i nie umiem zaakceptować.
– Charakterystyczna dla Polaków podejrzliwość, brak zaufania
do innych, towarzyszące również Pana działalności, uważa Pan za
jedną z głównych przeszkód w szybszym rozwoju naszego kraju.
Jak te skłonności, a w gruncie rzeczy wady, powinniśmy Pana zdaniem niwelować?
– Nie mam złudzeń, nie ma prostego środka zaradczego. Trzeba pokoleń, by to się zmieniło. Sceptycyzm, negatywizm, krótko-
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terminowe myślenie, przekonanie, że jeśli ktoś jest optymistą, to
coś z nim jest nie tak, to silnie utrwalone kalki mentalne. Potrzeba
czasu, aby nauczyć się ufać. Ale żeby rosnąć i rozwijać się, tworzyć
innowacje i odnieść sukces, trzeba myśleć inaczej. Pozytywne nastawienie i nowe pomysły muszą być wspierane i pielęgnowane.
Tak jak i ci, którzy mają odwagę myśleć niestandardowo i gotowi są
podjąć ryzyko, szukać pozytywnych rozwiązań i uczyć się od innych.
Znacznie lepiej jest spróbować i doświadczyć porażki, niż nigdy nie
spróbować. Polska jest pełna odważnych ludzi z ogromną wiedzą
i pomysłami. Ja ich spotykam, widuję wokół siebie. Trzeba dać im
szansę i wsparcie! Nie zabijać ich pomysłów! Nie zabijać ich wiary!
Wspierać ich!
– W Mielnie mieszka Pan od 15 lat, w Polsce łącznie grubo ponad 20. Ma Pan już jakąś perspektywę. Nic się nie zmienia w postawach ludzi?
– Mam wrażenie, że rzeczywiście znam Polskę coraz lepiej. To
co sobie z biegiem czasu uświadamiam, wcale nie jest wyłącznie
pozytywne. Podkreślam: mówię to z przykrością. Zmiany widać, to
oczywiste. Młodsi łatwiej się adaptują, mają inne aspiracje, nie dotyczy ich wiele ograniczeń, których doświadczali jeszcze ich rodzice.
Dlatego właśnie z młodymi Polakami łatwiej znajduję nić porozumienia. I to właśnie oni są nadzieją na lepsze.
– Oddanie do użytku dwa lata temu pierwszego dużego apartamentowca, czyli Dune A, było dobitnym dowodem na osobistą
wiarygodność Pana i wiarygodność Firmus Group jako inwestora.
Z tego co Pan mówi, wynika że nie przełożyło się to na poprawę
warunków działania, na większe zaufanie ze strony instytucji, od
których decyzji deweloper jest w jakimś stopniu zależny.
– To co wszyscy nazywali nierealistycznym, głupim i niewykonalnym, my zrobiliśmy! Z tego mam ogromną satysfakcję. Zakończenie
pierwszego etapu Dune Resort zaowocowało tysiącem pozytywnych publikacji, kolejką nowych klientów na następne etapy Dune.
Paradoksalnie – pracuje się nam trudniej niż na początku. Jesteśmy
chwaleni przez opinię publiczną krajową i zagraniczną, ale niedoceniani przez rozmaite publiczne instytucje i samorządy. Zaczynam
rozumieć, dlaczego większość polskich deweloperów zachowuje
anonimowość. Budują, sprzedają i znikają… Kto chciałby przechodzić cały ten ból kontynuacji działań, myślenia długoterminowego
w atmosferze nieżyczliwości?
– Ze strony klientów oferta Firmus Group spotkała się z bardzo
pozytywnym przyjęciem. Czy oznacza to, że budowa następnych
apartamentowców obarczona będzie mniejszym ryzykiem biznesowym?
– W inwestowaniu zawsze jest ryzyko. Mamy więcej doświadczenia i większe środki, staliśmy się wiarygodni dla banków i firm
wykonawczych, to fakt. Nie mamy kontroli nad globalną ekonomią,
ani lokalnymi i międzynarodowymi zmianami, które na ekonomię
wpływają. Zyskaliśmy międzynarodowe uznanie dla Dune i widzimy
zwiększone zainteresowania zagranicznych klientów bez potrzeby promowania naszych projektów za granicą. W tym momencie
nasze dwa projekty, siódmy z kolei, czy Rezydencja Park Rodzinna
i ósmy – Dune B, są w trakcie budowy, dodatkowo przygotowujemy
nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Koszalinie. Jesteśmy jak rozpędzająca się lokomotywa.
Długoterminowe zaangażowanie i wielkie inwestycje Firmusa
w Mielnie i Koszalinie pokazują nasz zrównoważony rozwój. Nasza
współpraca i partnerstwo z najlepszymi markami i największymi
firmami w Polsce dowodzą, że przynajmniej pod kątem biznesowym jesteśmy brani serio. Może kiedyś to przełoży się również na
stosunki z publicznymi instytucjami, które traktują nas nieufnie pomimo naszego ogromnego wkładu w rozwój lokalny i wspieranie
lokalnej społeczności. Zachowuję nadzieję na większe zrozumienie
z ich strony.
– W to, że Mielno może być atrakcyjnym miejscem dla wymagających uwierzyli nie tylko turyści. Pojawiają się inni inwestorzy budujący lub skłonni budować apartamentowce. Firmus to pierwsza
kostka domina. Jest Pan dumny z tego, że de facto wyznacza nowy
kierunek rozwoju Mielna?

– Pokazaliśmy, że jest rynek na luksus w Mielnie. To przyczyniło się
również do tego, że inni inwestorzy poczuli się na tyle pewnie, by
wystartować ze swoimi projektami. Cieszy mnie to. Potrzeba nam
więcej wysokojakościowych projektów, ponieważ to tworzy destynację – używam tego słowa, bo trudno znaleźć mi inne odpowiednie. Chodzi o przyciąganie bardziej wyrafinowanych, gotowych
wydać tu większe pieniądze klientów i o rozwijanie Mielna jako
celu podróży dla gości zagranicznych. Przyszły turysta nie będzie
wybierał miejsc z ograniczonym wyborem. Potrzebna szerokiego
wyboru i wyższej jakości w każdym aspekcie. Dni Mielna jako miejsca rozrywki dla młodych ludzi gustujących w tanim alkoholu już
się kończą.
– Jednak zanim wizerunek Mielna się zmieni na dobre, upłynie
jeszcze dużo czasu.
– To fakt. Ale ten proces się rozpoczął i chciałbym, żeby był nieodwracalny. Nadal za mało jest tu obiektów turystycznych i udogodnień, jakich oczekują współcześni turyści. W Trójmieście, Krakowie,
Warszawie, pełno jest zagranicznych turystów. Dlaczego? Bo jest
tam to, czego oczekują. Polska zamiast państwowych agencji wydających ogromne sumy na marketing, powinna pozwolić działać
prywatnym inwestorom, deweloperom, sieciom hoteli. Tymczasem
zniechęcają ich przeciągające się procedury, brak wsparcia. Podkreślam: nie chodzi o jakieś przywileje, ale o takie podejście, które
nazwałbym empatycznym – o zrozumienie, że inwestycje to korzyść
dla wszystkich, nie tylko dla przedsiębiorcy.
– Rzeczywiście, przeciągające się prace nad lokalnym prawem,
na przykład planami zagospodarowania przestrzennego, mogą
zniechęcać.
– Sami, jako Firmus Group, doświadczamy tego w Mielnie. Bardzo długo czekamy na plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru nad kanałem, czyli w miejscu gdzie planujemy Beach
City. A to jest niezbędne, żeby rozpocząć inwestycje na dużą skalę, do których od dawna jesteśmy przygotowani. Nadal nie wiemy, kiedy plan powstanie, jak będzie wyglądał, czy coś z naszych
przygotowywanych przez lata projektów zostanie uwzględnione.
Choć ostatnio pojawiło się małe światełko w tunelu. Mocno kibicujemy samorządowi Mielna, by udało mu się załatwić tę tak ważną
sprawę w nieodległym już czasie. Trzeba mieć świadomość, że bez
odpowiedniej jakości bazy i oferty wypoczynkowej bogaci klienci
tutaj się nie pojawią. Polska może wydawać ogromne pieniądze na
promocję w zagranicznych mediach, ale bez tych podstawowych
warunków nowi goście tutaj nie przyjadą. My taką bazę tworzymy.
Na razie w ograniczonej skali, ale z potencjałem, którego nie wolno
zmarnować.
– Gdyby miał Pan zachęcić innych biznesmenów zagranicznych
do inwestowania w Polsce, co by im Pan powiedział?
– Obecnie nie polecałbym Polski zagranicznym inwestorom tak
entuzjastycznie jak robiłem to parę lat temu. Powiedziałbym: zanim zainwestujesz w Polsce, dobrze się zastanów. Jest tyle innych
krajów, gdzie uzyskasz lepsze warunki na starcie, lepsze zyski i będziesz pracować w lepszym klimacie dla biznesu – przede wszystkim w przewidywalnym środowisku. Polska to rynek dla tych, którzy
są „inni”, bardziej uparci od reszty, odporni na ból frustracji.
– Pan się nie poddaje. Jakie cele wyznacza Pan sobie i Firmus
Group na najbliższe pięć lat?
– Inwestowanie w Mielnie rozpocząłem 15 lat temu, bo zobaczyłem potencjał, jaki w nim drzemie. Moją odpowiedzią na ten potencjał jest idea Beach City, czyli powołanego od podstaw kurortu,
nowoczesnego, komfortowego, budowanego z poszanowaniem
naturalnych walorów terenu. To wciąż aktualna wizja. Celem na
najbliższe lata jest budowa kolejnych obiektów, przede wszystkim
ukończenie Dune Resort, bo to zbliża nas do rozpoczęcia realizacji
Beach City. Plany mamy gotowe, jednak to nie wystarczy. Start tego
ogromnego programu zależy od tego, czy powstanie wspomniany
plan zagospodarowania przestrzennego. Wstyd się przyznać, ale
upominamy się o niego od 12 lat. Ufam, że doczekam chwili, kiedy
rozbłyśnie zielone światło, które pozwoli nam działać z rozmachem,
do jakiego jesteśmy przygotowani.
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ADAM KASPRZYK
DYREKTOR PROGRAMOWY
RADIA KOSZALIN
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Alla Pozmogowa

Rozgłośnie radia publicznego mają ogromny potencjał. Chcę go wydobyć z Radia
Koszalin, które może być nie tylko najważniejszym medium regionu, ale również
czynnikiem integrującym regionalną społeczność – zapowiada Adam
Kasprzyk, już wkrótce dyrektor programowy stacji.

p

ojawienie się pana Adama w koszalińskiej
rozgłośni to poboczny efekt konkursu na prezesa Radia Koszalin. Wygrał go Piotr Ostrowski. Był on prezesem już w poprzedniej czteroletniej kadencji. Wtedy jednak zarząd był
dwuosobowy, a zastępca Piotra Ostrowskiego odpowiadał za program. Skarb Państwa
zdecydował, że obecnie zarząd spółki będzie jednoosobowy.
Stanowi go po prostu prezes, pełniący jednocześnie funkcję redaktora naczelnego. Stąd utworzenie stanowiska dyrektora programowego.
Piotr Ostrowski tak uzasadnia wybór Adama Kasprzyka na najbliższego współpracownika: – Szukałem kogoś z dorobkiem, a jednocześnie jeszcze młodego. Adam ma bardzo bogate i wartościowe doświadczenie zawodowe. Zna doskonale pracę w radiowej
stacji publicznej i komercyjnej oraz w telewizji informacyjnej. Jest
świetnym reporterem i to z pewnością pomoże mu przestawić na
nowe tory dzienniki w Radiu Koszalin. Ma przy tym w sobie mnóstwo pozytywnej energii, która go wręcz rozsadza. Jestem przekonany, że szybko – przy moim wsparciu – przekona do swoich
pomysłów zespół.
Gdy spojrzeć w zawodowy życiorys pochodzącego ze Szczecinka 42-letniego Adama Kasprzyka, można stwierdzić, że zatoczył on
koło. Zaczynał bowiem reporterkę właśnie w Radiu Koszalin – jeszcze jako student historii. Współpracował również z regionalnymi
ośrodkami TVP w Szczecinie i Gdańsku. Najdłużej, bo 13 lat, pracował w radiu RMF FM. Od siedmiu lat przygotowuje informacje,
relacje i reportaże dla TVN24 i TVN (równolegle jest wykładowcą
dziennikarstwa w Gdańsku).
Dzięki przychylności szefów telewizji TVN, którzy zgodzili się
skrócić przewidziany kontraktem okres wypowiedzenia, w Koszalinie pracę rozpocznie z początkiem września. Jak mówi, na razie
zbiera pomysły i je weryfikuje. Chce zmian, ale nie rewolucyjnych:
– Sprzyja nam czas, bo jesień to zawsze okres korekt w ramówkach.
Ma być akcent na region, dużo informacji użytecznych. Nadal
z udziałem słuchaczy, ale inaczej niż dotąd realizowanym – nie
poprzez rozmowy „wpuszczane” na antenę, ale z użyciem specjalnej platformy SMS-owej. – To daje możliwość większej interakcji.
W trakcie na przykład rozmowy z politykiem prowadzący audycję
będzie miał możliwość czytania na bieżąco przychodzących wiadomości. Będzie mógł z nich wybierać pytania, wątki. To bardzo
dynamizuje program. SMS-y mogą sprawdzić się również jako źródło ciekawych tematów – przekonuje Adam Kasprzyk.
Inny kierunek związany z rozwojem techniki to multimedialność.
– Nasze informacje muszą się pojawiać nie tylko w dziennikach
radiowych, ale również w Internecie. Musimy się przygotować na
nowe zjawisko, które nabiera siły, a polega na wykorzystywaniu do
zdobywania wiedzy o świecie noszonych przez niemal każdego
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smartfonów. Smartfon zastępuje gazetę, coraz bardziej telewizję.
Radio ma tę przewagę nad telewizją, że można go słuchać w dowolnym miejscu. Także za pomocą nowoczesnego telefonu – kontynuuje red. Kasprzyk.
Jak podkreśla, nie przewiduje zmian kadrowych w rozgłośni. –
Zespół ma doświadczenie, wypracowany warsztat. Musimy tylko
go lepiej wykorzystywać – mówi. – Chodzi mi o radio dynamiczne,
mądre i nieprzegadane. Otworzymy przestrzeń dla nowych ludzi.
Jeśli pojawią się młodzi, na przykład studenci, damy im możliwość
uczenia się zawodu. Korzyścią radia będzie świeżość, na którą liczę, że z sobą przyniosą.
Czy rzeczywiście regionalne radio publiczne może być głównym
medium regionu? – Jestem o tym absolutnie przekonany. Są przykłady na taki sukces. Choćby Radio Szczecin czy Radio Gdańsk.
Dzięki konsekwentnej pracy nad uatrakcyjnianiem programu wyprzedziły one w rankingach na swoim obszarze nadawania główne stacje komercyjne. Możemy zrobić to samo. Musimy nauczyć
się wykorzystywać pojawiające się szanse – mówi Adam Kasprzyk.
– Na przykład oczekiwanie słuchaczy, by informacje miały walor
użyteczny. My to możemy słuchaczowi zapewnić, bo mamy sieć
korespondentów na tym terenie, czego stacje komercyjne nigdy
mieć nie będą. Możemy po prostu reagować natychmiast, a nie
wtórnie, powtarzając doniesienia po kimś innym. A ludzie docenią
to, że dowiedzą się od nas o utrudnieniach na drogach, cenach
na targowisku czy ciekawych lokalnych imprezach. Musimy znaleźć swój styl, na pewno inny niż stacje komercyjne, w których jest
coraz mniej informacji, a program staje się niejako dodatkiem do
permanentnej zabawy esemesowej służącej zarabianiu na słuchaczach.
Szef programowy radia Koszalin zapowiada jeszcze jedną nowość: – Radio stanie się rozpoznawalne poprzez nazwiska swoich
dziennikarzy i prowadzących. Będziemy ich silnie promować. Osobowości przyciągają uwagę, bo są wyraziste, mają coś do powiedzenia. Nawet jeśli nie zgadzamy się z ich poglądami, to je szanujemy. To tworzy pozytywną identyfikację.
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MAREK ZMYSŁOWSKI
AFRYKA WCALE NIE DZIKA
Autor: Malwina Wrotniak-Chałada / Foto: Marek Zmysłowski/archiwum

Porwania Boko Haram, wirus ebola, skrajna bieda? Poznajcie Nigerię - kraj, w którym
40 milionów osób korzysta z internetu, głównie w telefonie, i gdzie w ubiegłym roku
powstało najwięcej hoteli na świecie. Duży internetowy biznes rozwija tam Marek
Zmysłowski – 29-letni koszalinianin, o którym coraz chętniej mówią afrykańskie media.

z

głasza się do ciebie Rocket Internet, największy na świecie akcelerator biznesów
internetowych, udostępnia budżet i daje
wolną rękę i zadanie stworzenia w trzy lata,
od podstaw, największego serwisu do rezerwacji hoteli w Afryce – wspomina początki
Marek Zmysłowski, ostatnio jedna z najbardziej barwnych postaci nigeryjskiego świata biznesu, uznany zresztą za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w branży
nowych technologii roku 2014 w Afryce.

– Byłeś pomysłodawcą dość odważnego, innowacyjnego jak na
polski rynek biznesu wyprzedzającego swoje czasy – internetowego domu pogrzebowego, i to chyba z tego powodu było wokół
ciebie w Polsce najgłośniej. Czy długo szukałeś tamtego pomysłu?

– Większość moich przedsięwzięć biznesowych kręciła się wokół
wykorzystania nowych technologii w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku, który wydaje się już od dawna „ustawiony”.
Taka szansa zawsze rysuje się, gdy obecny lider przesypia zmiany
na rynku i nie zauważa powstających trendów. W przypadku branży
pogrzebowej dotyczyło to ubezpieczeń pogrzebowych, kremacji,
no i oczywiście szukania zakładów pogrzebowych przez Internet,
a nie jak wcześniej – pytając księdza czy lekarza.
Od strony biznesowej widoczne były jeszcze inne trendy: postępujące w wielu branżach konsolidacje małych firm lokalnych
w ogólnopolskie sieci i coraz bardziej widoczny model zakupowy
ROPO [ang. research online, purchase offline], gdzie klient zasięga
informacji o ofercie przez Internet, ale potrzebuje jednak odwiedzić
placówkę, by dokończyć transakcji. Pewnego razu po prostu przejeżdżałem koło zakładu pogrzebowego i zapaliła mi się w głowie
lamka. Potem było już z górki, gdy po analizie zagranicznych ryn-
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ków zdałem sobie sprawę, że odpowiedniki Mementis.pl funkcjonują od lat, wiele z nich jako spółki publiczne i mają się dobrze.
– Czy jeszcze w czasach robienia biznesu w Polsce kiedykolwiek
poważniej myślałeś o emigracji?
– Zawsze ciekaw byłem, jak wygląda życie i biznes w USA. Złożyły
się na to dwa faktory. Jak każdy nastolatek wychowany byłem na
amerykańskich teledyskach MTV i produkcjach filmowych z Hollywood. Będąc związanym z branżą online, nie sposób uciec od analogii i odwołań do biznesów z Doliny Krzemowej. Za dużo jednak
ciekawych rzeczy działo się w moim życiu w Polsce, by tak po prostu
zostawić wszystko i wyjechać bez planu, dla samej ciekawości. To
nie w moim stylu.
– W jakich okolicznościach odezwali się ludzie, którzy parę miesięcy później mieli powierzyć Ci zupełnie nowe biznesowe zadanie na innym kontynencie? I rozumiem, że była to propozycja
z tych nie do odrzucenia?
– Podręcznikowa. Zgłasza się do ciebie Rocket Internet, największy na świecie akcelerator biznesów internetowych, udostępnia budżet, daje wolną rękę i zadanie stworzenia w trzy lata, od podstaw,
największego serwisu do rezerwacji hoteli w Afryce, Jovago.com.
Kontynencie nadal pełnym tajemnic, o którym typowy Polak nie wie
w zasadzie nic, poza dawno już zdezaktualizowanymi stereotypami
o dzieciach z dużymi brzuszkami.
Biuro Jovago.com miało zostać otwarte w Nigerii, kraju, o którym
dysponowałem tzw. wiedzą googlowską. Wiedziałem o przekrętach „na nigeryjskiego księcia” i podobnych, obejrzałem na YouTube filmiki o porwaniach i zamachach dokonywanych przez Boko
Haram. Z drugiej strony Nigeria jawiła się jako największa i najbardziej perspektywiczna gospodarka Afryki, z największym potencjalnym rynkiem odbiorców. Krajem, który za kilkanaście – kilkadziesiąt
lat będzie najprawdopodobniej jednym z najbardziej ludnych na
świecie. Krajem, w którym przemiany są widoczne gołym okiem,
a ich tempo jest coraz szybsze. Nigeria jawiła się dla mnie jak Polska 25 lat temu, z podobnego rodzaju szansami. Tyle, że cztery razy
większymi.
– Potrzebowałeś dużo czasu, żeby podjąć decyzję o przeniesieniu się do Afryki?
– Decyzję podjąłem w kilka godzin, czułem po prostu, że to jest
coś dla mnie. Obawiałem się decyzji mojego ówczesnego wspólnika, mentora i inwestora, z którym razem prowadziliśmy Motoraporter.com. Marcin powiedział mi wtedy, że na moim miejscu zrobiłby
to samo, on sam zaliczył biznesową przygodę w Japonii i doskonale
rozumiał moją ekscytację międzynarodowymi przygodami. Odkupił ode mnie udziały w Motoraporter. To pozwoliło mi bez bagażu
w postaci moralnego kaca skupić się na Jovago.com.
– Ktoś z Nigerii pomagał Ci zorganizować przeprowadzkę?
W wielu miejscach na świecie byłoby to o wiele, wiele prostsze.
– Spakowałem tylko ciuchy, pamiątki i całe moje biuro, czyli laptop. Całą resztę kupiłem na miejscu. W Nigerii mamy supermarkety
i sklepy meblowe.
– Ale chyba nie powiesz, że na początku szło równie łatwo? Co
wspominasz jako najtrudniejsze?
– Frustracje związane z inną percepcją czasu i przestrzeni. Pewien
taksówkarz śmiał się ze mnie, że ja mam zegarek, a „on ma czas”.
Kiedy pytasz się o odległość, nie usłyszysz „200 metrów” lub „5 kilometrów”, lecz „całkiem blisko” lub „daleko”. Gdy pytasz o czas, jaki
jest komuś potrzebny, usłyszysz „troszkę” lub „sporo”. Kiedy ktoś
powie „5 minut” – przygotuj się na godzinę. „Już idę, zaraz będę”
znaczy tyle, co „mam zamiar do ciebie przyjść”, możesz spodziewać
się tej osoby nawet jutro.
– Oficjalnym językiem w Nigerii jest angielski, co powinno być
pomocne. Jak jest natomiast z tą znajomością języka w praktyce?
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– Po angielsku mówi tu w zasadzie każdy. Jest to natomiast dość
specyficzna, lokalna odmiana angielskiego, jego akcent. Potrzeba
czasu, by rozumieć kogoś mówiącego dość szybko. O Afryce wśród
białych opowiada się różne historie, jedne mniej, inne pewnie bardziej prawdziwe.
– Interesuje mnie, czy sam włączyłeś sobie jakąś kontrolkę bezpieczeństwa i postanowiłeś zachowywać jakiekolwiek surowsze
niż w Europie środki ostrożności?
– Osoba biała jest w Afryce rzadkością i nadal często traktowana
jest jako atrakcja, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Nic
w tym dziwnego, podobny los spotka osobę czarnoskórą w każdej
kilkunastotysięcznej miejscowości w Polsce. Nie podróżuję więc
sam, samotny białoskóry mężczyzna za bardzo zwraca na siebie
uwagę, niestety zarówno ludzi z tymi dobrymi, jak i mniej dobrymi
zamiarami.
– Większość krajów afrykańskich znamy z mediów głównie jako
ośrodki biedy, analfabetyzmu, chorób i tak dalej. A przecież są to
państwa ogromnych kontrastów, gdzie nie brakuje młodych, wykształconych, nastawionych na robienie biznesu osób. Poznałeś
ich już trochę lepiej – skąd czerpią wzorce, jakie mają aspiracje?
– Młodzi, wykształceni i nastawieni na biznes ludzie w Afryce są
w zasadzie tacy sami, jak w Europie czy w Stanach. Ambitni, głodni
sukcesów. Czasy mamy takie dzięki Internetowi, poza drobnymi lokalnymi różnicami, konsumujemy w zasadzie tę samą kulturę i wiedzę. Czerpiemy z tych samych wzorców. Młody nigeryjski programista budujący własną aplikację jest tak samo zafascynowany Stevem
Jobsem i Apple, jak ten polski. Im niższe wykształcenie i gorszy dostęp do sieci, tym bardziej pogłębione różnice kulturowe, frustracje, bieda. Z ostrożnością używam też pojęcia „wykształcenie”. Ludzi
z dyplomem jest tu wielu. Dyplomem, którego wartość jest zbliżona
do wartości papieru, na którym został wydrukowany.

– Jacy są Twoi nowi współpracownicy – ludzie, z którymi przyszło Ci pracować?
– W Jovago w Nigerii pracuje ze mną na co dzień 80 osób, średnia wieku to 25 lat. Moje 29 na karku czyni mnie najstarszym. Większość pochodzi z nie za bogatych rodzin, które stać było na wysłanie dzieci na studia, i na nic więcej. Każdy chce coś osiągnąć, każdy
chce się wykazać i przedostać się na wyższy poziom statusu społecznego. Afrykańska kultura wymaga pokazywania tego statusu
w postaci dóbr materialnych. A jeśli mówimy o nawiązywania relacji
biznesowych z innymi firmami, to moje doświadczenia są różne.
W większości przypadków biała skóra daje ci przewagę w postaci
dobrego pierwszego wrażenia. Z drugiej strony możesz natrafić na
kogoś cały czas pamiętającego czasy kolonialne. Za każdym razem
natomiast pomaga mi polskie pochodzenie, gdy jest ono tematem
rozmowy. Nigeria kocha piłkę nożną, wystarczy rzucić nazwisko
„Szczęsny” czy „Lewandowski” i już pierwsze lody złamane.
– Jak sądzisz albo raczej jak słyszysz od znajomych, jak chcieliby
być postrzegani Nigeryjczycy? Czy kraj w ogóle jest już na takim
etapie, żeby dało się to wyczytać z ich działań?
– Nigeryskie powiedzenie brzmi „To keep Nigeria one is a task
that must be done”. Mimo że jedynie nieco ponad stuletnią, Nigeria ma nie mniej skomplikowaną historię niż Polska. Również trudną i również bolesną. Moi znajomi, gdy mówią skąd pochodzą, nie
chcą przywoływać wspomnień przekrętów czy ataków terrorystycznych. Chcą kojarzyć się z narodem, który „daje radę”. Czyż nie jest
tak z Polską w Europie?
– Postawiłeś na pracę w turystyce w kraju, który rzadko pojawia się
w folderach biur podróży. Polskie MSZ rok temu wydało rekomendację „Nie podróżuj”. Co przede wszystkim (bo lista raczej na pewno
jest długa) musiałoby się zmienić, żeby chciano wysyłać turystów do
Nigerii i czy miejscowi naprawdę wierzą w taki scenariusz?
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– Biznesowa turystyka to również turystyka. Nigeria jest największą
gospodarką w Afryce, rozwój hotelarstwa od zawsze jest pochodną
rozwoju gospodarki jako takiej albo przynajmniej jej zwiastunem,
w zależności od tego, jak na to patrzysz. Hotelarze to jeden z bardziej odważnych gatunków przedsiębiorców. Nieważne jak bardzo
dotknięty przez kryzys polityczny kraj, zawsze znajdziesz tam hotele, chociażby dla zagranicznych korespondentów wojennych. Gdy
powstają nowe firmy, ktoś musi przyjechać i je założyć, musi gdzieś
spać i jeść. Już teraz mamy w Nigerii ponad 8000 hoteli, to w Nigerii w ostatnim roku otwarto najwięcej nowych hoteli na świecie.
Jovago ma również oddziały we wschodniej (Nairobi) i zachodniej (Dakar) Afryce. Tam biznes napędzany jest głównie turystami
przyjeżdżającymi na wczasy. W Nigerii ten czas nadejdzie wraz
z rozwojem turystyki wypoczynkowej, to będzie druga fala po obecnym boomie biznesowym.
– Nigerii nie ominął też wirus ebola. Na ile – z tego, co słyszysz
od tubylców – zmieniło to sytuację społeczno-ekonomiczną? Rozumiem, że wyraźnie wpłynęło też na branżę turystyczną?
– W Nigerii nie zmieniło to niczego – było tu osiem przypadków
eboli, więcej osób umiera w jednej godzinie na malarię. Przez kilka miesięcy spadł natomiast zagraniczny ruch turystyczny do Afryki
Wschodniej i Południowej, tu przyczyną była niewiedza, że są to
rejony oddalone o tysiące kilometrów od ognisk eboli w Liberii
i Sierra Leone.
– A propos niewiedzy – wspominałeś kiedyś publicznie, że jednym z większych problemów turystów przyjeżdżających do Nigerii jest brak dostatecznych informacji. Tym również będzie zajmowało się Jovago?
– Tak, informacji o hotelach, ich jakości i stawkach. Już w tym
momencie w całej Afryce Subsaharyjskiej mamy ponad 20 tysięcy
bezpośrednich relacji z hotelami. Każdy z nich został odwiedzony
przez naszego pracownika. Dlatego zdjęcia hoteli, ceny, opis są
wiarygodne, a opinie klientów prawdziwe.
– Poznajesz mnóstwo nowych ludzi. Bije od nich ta radość życia,
o której mówiło badanie Gallupa?
– To jeszcze zależy od plemienia. Nigeria składa się z ponad 300
plemion. Niewiele jednak minę się z prawdą, jeśli powiem, że typowy Nigeryjczyk jest osobą, którą można zarówno bardzo łatwo rozśmieszyć, jak i doprowadzić do szału. Uśmiechem można załatwić
bardzo dużo, i zawsze będzie odwzajemniony. Nigeryjczycy potrafią cieszyć się rzeczami małymi. Często to jedyne, co mają.

Marek Zmysłowski: „W Koszalinie urodziłem się, wychowałem,
zdałem maturę (uczęszczałem do Katolickiej Szkoły Podstawowej,
Katolickiego Gimnazjum i I LO im St. Dubois). Miałem szczęście
mieć wspaniałych rodziców, którzy zapewnili mi odpowiednią
edukację i wpoili właściwe wartości.
W 2005 roku wyjechałem na studia do Poznania i od tamtego
czasu nie mieszkam na stałe w Koszalinie. Natomiast cały czas
mieszkają tu moja mama, brat i dziadkowie, których regularnie
odwiedzam. Tak naprawdę nigdy nie straciłem kontaktu z Koszalinem i cały czas traktuję te miasto jak „swoje“.
Koszalin to moje dzieciństwo, młodzieńcze lata, dorastanie
i wszystkie wspomnienia z nimi związane. Siłą rzeczy są to wspomnienia pozytywne, o silnej dawce emocjonalnej. Za każdym razem gdy wracam, muszę odwiedzić Kukuryku, Viva Italię i Bursztynowy Pałac. To moje ulubione miejsca. Gdy pogoda pozwala, nie
ma nic lepszego niż bieg przez las na Górę Chełmską. Mam tutaj
nadal kilku znajomych jeszcze z czasów szkoły średniej, a nawet
przedszkola, z którymi utrzymuję kontakt. Media społecznościowe są w tym bardzo pomocne. Odwiedzam Koszalin co 2-3 miesiące. Niesamowite jest obserwować, jak dynamicznie zmienia się
to miasto. Mieszkając tu na co dzień, nie zawsze to dostrzegamy.
Z Afryką (w tym Nigerią) wiążę swoje długofalowe plany biznesowe. Do Polski na stałe wrócę na pewno, nie wiem tylko jeszcze
kiedy. Ciężko jest żyć i prowadzić firmę na dwóch różnych kontynentach. W moim przypadku nawet trzech.
Moja wybranka dotychczas mieszkała na stałe w Chicago,
gdzie prowadzi swoją firmę, również internetową. Podobnie jak
ja, rozszerzyła swoją działalność o Lagos. Kehinde ma co prawda korzenie nigeryjskie, ale Afryka również była dla niej nowa.
Zawsze natomiast wszystkim swoim znajomym opowiadam, że
Koszalin jest świetnym miejscem na założenie rodziny. Im więcej
podróżuję, tym bardziej to miasto doceniam.

Materiał publikujemy dzięki pomocy serwisu Bankier.pl
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IRAN WIDZIANY
Z ROWEROWEGO SIODEŁKA
Relacja i zdjęcia: Wojciech Grela

Od lewej: Andrzej Koprowski, ja, Kamila Kielar i Jagoda Koprowska. Siedzimy w Mielnie na plaży – przed apartamentowcem DUNE. Tak się zaczęła moja podróż do Iranu

W styczniu br. wystartowała rowerowa sztafeta organizowana przez Stowarzyszenie
Afryka Nowaka oraz Fundację Światowe Jamboree. Ponad 70 uczestników, niemal
12 tysięcy kilometrów, dziewięć etapów, siedem miesięcy w drodze. Cel:
w ośmioosobowych rowerowych zespołach dotrzeć na międzynarodowy zlot
skautów w Yamagouchi – 23. Światowe Jamboree w Japonii. Trasa została podzielona
na 9 odcinków (od 750 do 1800 km). W każdym etapie bierze udział minimum
8 osób – w tym czwórka pełnoletnich harcerzy wspieranych przez doświadczonych
podróżników rowerowych. Wśród tych ostatnich nie mogło zabraknąć Wojtka Greli.
Naszego redakcyjnego kolegi, który wśród „zaliczonych” wcześniej tras ma półroczną
samotną podróż (prawie 10 000 km) z południa na północ Ameryki Południowej.

d

la mnie wszystko zaczęło się gdzieś na
łące. To były pierwsze ciepłe dni 2014
roku. Wokół kwitły mlecze i rzepak, a po
niebie pędziły kłębiaste obłoki. Wtedy
odezwał się telefon, a w nim Norbert
Skrzyński. Długa rozmowa (jak to zwykle
z Norbertem), rodzący się pomysł na kolejną po „Afryce Nowaka”
sztafetę. Projekt nawiązujący do tego, co ma zdarzyć się w przy-

szłości. Nie zagłębiając się w szczegóły, tak usłyszałem pierwszy
raz o Rowerowym Jamboree. Tylko usłyszałem, bo jednak temat
biegł gdzieś tam swoim torem niezależnie ode mnie.
Próbka Jedwabnego Szlaku
Kolejny atak tematu nastąpił z zupełnie innej strony, dwie
pory roku później. Wracaliśmy znad morza z Jagodą Koprow-
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ską, jej mężem Andrzejem i Kamilą Kielar (fot. 1). Tylna kanapa samochodu. Lewym uchem podsłuchałem namawianie się
dziewczyn na babski wyjazd. To miał być Iran. Przyszły kwiecień. Niewiele wiedząc, na co się piszę, włożyłem nogę między
drzwi i wkręciłem się na rezerwową listę uczestników. Oczywiście to były początki, i tak naprawdę o tym, że jadę, dowiedziałem się dopiero cztery miesiące później. Cztery miesiące, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że chcę spróbować.
Sprawdzić, jak się będę czuł w tamtej kulturze, w świecie gdzie
nie znam ani słowa mówionego, a tym bardziej pisanego. Ten
wyjazd miał być próbką, wstępem do większej eskapady.
Marzenie o Jedwabnym Szlaku ciągle we mnie siedzi od momentu, kiedy miesięczny wyjazd kwituję słowami „ale krótko”.
Rozmowy przedwyjazdowe
- Dokąd lecisz?
- Do Iranu.
- O matko! To już nie wrócisz! A skąd? Z Warszawy? Z Berlina?
- Nie. Ze Lwowa.
- Z Ukrainy?! Przecież tam wojna!...

Teheran – na lotnisku pierwsze zetknięcie ze skomplikowanym systemem irańskiej waluty

Jak się w końcu mówi? Irak, czy Iran?
Lądujemy w Teheranie, jeszcze w nocy. Sytuacja dość napięta. Nieznany teren. Co nas tu czeka? Dziewczyny owinięte
od stóp do głów w hijab. Ani włoska, który wystawałby spod
materiału. Rozbiegany wzrok szukający czającego się za każdym rogiem niebezpieczeństwa. I trudno się dziwić. W końcu
wszyscy wiemy z mediów, jak w tym Iranie jest niebezpiecznie.
Na lotnisku pierwsze zetknięcie ze skomplikowanym systemem
irańskiej waluty (fot. 2)
Książka – pałeczka
Bandar el Anzali. Wspólna duża sala w jednej ze szkół, które na
weekend zamieniają się w gościniec dla podróżujących Irańczyków.
To tutaj dwa dni spędzamy z uczestnikami czwartego etapu. Przekazują nam sprzęt i wrażenia, jednak ogorzałe od wiatru i spalone
słońcem twarze musimy sami zdobyć przez miesiąc włóczęgi.
Jednym z przechodnich przedmiotów jest paczuszka z angielskim i polskim wydaniem “Scouting for Boys”. Książka, od której
zaczęło się polskie harcerstwo. Książka, której nigdy nie czytałem.
Więc otwieram ją przypadkowo (fot. 3) i trach! Cytat za cytatem.
Oczywiście tarzamy się ze śmiechu, bo tak trafnych rozwiązań naszych problemów nigdy bym się nie spodziewał.
Kupa dinozaura
Morze Kaspijskie. Jeszcze przed wyjazdem to tylko egzotyczna, abstrakcyjna nazwa. Jak wygląda wybrzeże? W głowie przesuwają się różne dziwne obrazy. Południowym wybrzeżem Morza
Kaspijskiego mamy przemierzyć trzecią część trasy. Z opowieści
i zdjęć satelitarnych ten rejon Iranu jawi się jako zielona, bardzo
podobna do „naszych” stron kraina. Zieleń i woda. Sami Irańczycy mówią na swoje lasy „dżungla”.
Rzeczywistość okazuje się trochę bardziej przyziemna. Kaspijskiej plaży daleko do uroku naszego wybrzeża (fot. 4). Wąski
skrawek nadającego się do upraw lądu wciśnięty między wysokie
góry El Burz a morze, od wieków adaptowany na potrzeby rolnictwa, a od znacznie krótszego czasu zagrabiony jako turystyczny
raj. Buduje się tu na każdym kroku i wszystko. Obok siebie stoją
drogie hotele, warsztaty samochodowe, salony urody, i wszystko inne co można by sobie wymyślić. A wszystko okraszone jest
posypką śmiecia. Mało tu miejsca na naturę. Taki chaotyczny wybuch „cywilizacji” w mojej poprzedniej podróży po Ameryce Płd.
zwykłem określać mianem „kupy dinozaura”, dużej, i takiej samej
na całym świecie (fot. 5).

Norbert Skrzyński zgłębia tajniki “Skautingu dla chłopców”.

Kaspijskiej plaży daleko do uroku naszego wybrzeża
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Nie ma czego oglądać wokół? To można się trochę powygłupiać!

Druty elektryczne, ciężarówki, autostrada. I tak przez pierwsze 10 dni.

Irańscy Janosikowie pomagają nam pchać rowery na przełęcz.

Ostatnie kilometry autostrady, w deszczu i błocie.

Przełęcz miała być już za tym zakrętem... Nie było jej tam.

Wieczorne 2-3 godziny to najlepszy moment, żeby pocisnąć jeszcze parę kilometrów.
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Powiedzenie szybko się przyjmuje w naszej wyprawowej nomenklaturze, nie dziwota, bo często rozmawiamy o defekacji
i innych czynnościach fizjologicznych. W tej chwili myślę, że spędzenie bitych 2 tygodni podróży przez taką kupę dinozaura (ok,
przyznam: przetkaną czasem przepięknym smakołykiem, który
jednak jak szybko się pojawiał, tak szybko znikał)... było możliwe tylko w towarzystwie, gdzie codziennym punktem programu
była rozmowa o najlepszym momencie dnia, a często była nim
największa kupa dinozaura. W samonapędzającej się atmosferze
głupawki można było znieść nawet najgorsze koleje podróżniczego losu. Co więcej, im było gorzej, tym bardziej nam się chciało śmiać (fot. 6). To ogromna siła tego wyjazdu, i coś co zapamiętam i do czego będę dążył w dalszych eskapadach.
Break on through to the other side
Po 2 tygodniach pławienia się w jednolitej masie garaży ciągnących się wzdłuż autostrady (fot. 7), z których jeden był restauracją, a drugi warsztatem spawacza, mieliśmy naprawdę dość.
Wiedzieliśmy, że po drugiej stronie El Burz jest spokój i cisza,
i przestrzeń, której nam desperacko było brak. Przyszła pora na
górski atak!
...po raz pierwszy
Mając do dyspozycji cały zbiór map, tych z dziwnymi szlaczkami, mając również do dyspozycji irańską chęć do pomocy absolutnie każdej osoby napotkanej na ulicy, postanowiliśmy uwierzyć
mapie bazującej na europejskiej, jakże nieskończenie wnikliwej
wiedzy o irańskiej sieci dróg. W ten sposób wylądowaliśmy na
czymś w rodzaju centrum rozrywkowego stworzonego w górach
na potrzeby miasta Gorgan. Było rozrywkowo: wieczór spędzony na omawianiu możliwości przebycia gór, i oczywiście piękny

Łatamy przebicia w każdych możliwych okolicznościach i pozycjach.

zjazd z powrotem do miasta. Było też pozytywnie: „prywatny”
koncert napotkanych irańskich muzyków, wodna faja, i komfortowa kwatera z gorącym prysznicem do oporu. A jak mawiała Ania
z Zielonego Wzgórza trzeba się skupiać na pozytywach w życiu.
...po raz drugi
...atak na góry El Burz przeprowadzamy już w bardziej przemyślany sposób. Droga, którą wybieramy jest na radzieckich mapach z lat 60. XX w. To pewnik! Problemy tylko sprawiają lokalni
mieszkańcy próbujący nas usilnie zawrócić z tej drogi. Znów całą
sytuację ratuje humor i śmiech. Dwa dni mozolnego pchania rowerów często w trzy osoby pod prawie 45-stopniową pochylnię,
przygotowaną jedynie dla irańskich motorków oraz terenówek
(fot. 8). Jeszcze nigdy nie pokonywałem przełęczy w ten sposób,
ale droga tam była!
I znów można jęczeć, można też wspominać zaproszenie do
górskiej wioseczki położonej ponad zalegającymi w dolinach
chmurami, widoki po wydostaniu się na przełęcz, spotkanie
z irańskimi janosikami (fot. 9) pomagającymi pchać nasze rowery
i te napady głupawki. Sytuacje, których nie można wytłumaczyć
ani przytoczyć, trzeba je po prostu przeżyć.
W szprychy piach
Po drugiej stronie górskiego masywu jest jak w innym świecie.
Kolorystyka przechodzi we wszystkie odcienie ziemi i skał. Brązy
i czerwienie. Tu jest Iran, który gdzieś siedział w mojej głowie. Półpustynia i osady z suszonej cegły, spomiędzy których wyłania się
kopuła meczetu wraz z minaretami. Czekałem na te kolory ziemi
i rozgwieżdżone pustynne niebo. Wieczorny oddech po całym
dniu ostrego słońca (fot. 10).
Przestawiamy się na inny tryb, tu brak kebaba na każdym rogu,

Wątłe blaszki w tylnym bagażniku trzeba było wymienić
na ciężkie stalowe sztaby, lepiej znoszące ciężar sakw.
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Policja traktuje nas jak dzieci chcąc nas eskortować przez całą drogę.

Powodem zatrzymania może być chęć sprawdzenia
dokumentów, lub... zdjęcie z Miss Turnusu.

Nie zawsze jest o czym rozmawiać. I w tym momencie pojawia się mapa z trasą Jamboree.

Piękne przestrzenie publiczne, tym zadziwia nas Mashhad.

Każda wolna powierzchnia zapełniona jest ręcznie
malowanym wzorem, np. imitującym ceglany mur.

Najciekawszym sposobem spędzenia czasu jest po prostu spacer po pełnej życia ulicy.

Turkmenistan to zupełna odmiana w strojach kobiet.

Wieczorem ustaje „wmordewind”, więc ciśniemy aż do późnych godzin nocnych.
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trzeba wieźć zaopatrzenie, czasem na cały dzień do przodu. Trzeba wieźć również wodę. Rowery nie znoszą tego dobrze. Słabe
opony pokonuje każdy najmniejszy kolec, a ciężar w 95 proc.
umieszczony na tylnej osi gnie bagażnik (zaprojektowany do innych obciążeń) i wyrywa szprychy z obręczy. Do tego znika asfalt
i poruszamy się czymś co przypomina mi południowoamerykańskie „ripio”. Ale ciśniemy dalej, z niepokojem patrząc na rozpadające się z każdym kilometrem tylne koła naszych rowerów (fot.
11, 12).
Pojawiają się również inne problemy. Jesteśmy dużo bardziej
na widoku, nie giniemy w ciągłej aglomeracji wybrzeża. A irańska
policja ma często inne spojrzenie na to, gdzie może a gdzie nie
powinien jechać rowerzysta. W skrócie, jesteśmy często kierowani na główne drogi, bo przejazd przez pustynię po szutrowej drodze to dla nich abstrakcja. Rower po takiej nawierzchni przecież
nie pojedzie! Zaczyna się zabawa w kotka i myszkę, której apogeum jest ucieczka o piątej rano z zamkniętego i ogrodzonego
drutem kolczastym przedszkola (fot. 13), w obawie przed „zorganizowaniem nam” nadchodzącego dnia.
Dla samych policjantów widok naszych wiz i dokumentów często budzi konsternację i wątpliwości. To przedłuża cały proces,
dyskusje i telefony ciągną się w nieskończoność. Czasem trudno
wyczuć, w którym momencie sytuacja staje się tylko przedłużaniem aby dłużej pobyć z egzotycznymi dla nich obcokrajowcami
(fot. 14). Te epizody upierdliwe, i przypominają o tym, kto rządzi
w Iranie, ale jednak nie są w stanie zatrzeć pozytywnego wrażenia z kontaktów z Irańczykami (fot. 15).
Odwiedzamy Mashhad. Święte miasto muzułmanów. Historia
o tym, jak tam przybyliśmy mogłaby stanowić osobne opowiadanie. Po czterech tygodniach spędzonych w Iranie poprzeczka
gościnności znów zostaje podbita bardzo wysoko. A Mashhad
nas zadziwia. Czystością, dopracowaniem, kolorami, zielenią
przestrzeni publicznych. Jest to zupełne przeciwieństwo prowin-

cjonalnych miasteczek, rozgrzebanych, będących gdzieś na początku swojej drogi do doskonałości, próbujących naśladować
i dogonić te wielkie aglomeracje (fot. 16, 17, 18).
Później jest już maraton (fot. 19). Zegarek tyka, odliczając czas,
najpierw do przejścia granicznego z Turkmenistanem, później
do przekazania rowerów następnemu etapowi. Turkmenistan.
Pięć dni w dziwnym kraju. Na tyle krótko, że trudno sobie wyrobić opinię. Ludzie są inni. Nie budzimy już takiej sensacji, mimo
że podobno do Turkmenistanu dużo ciężej wjechać. Może to po
prostu 50 lat „Sojuza” nauczyło ludzi, że lepiej siedzieć cicho i nie
zaczepiać obcych, bez względu na to, jak są dziwni (fot. 20).
Powrót do harcerskich korzeni
Nie jestem ortodoksyjnym samotnikiem. Podróżowałem samemu, ale również bardzo cenię sobie grupowe wyjazdy. Każda forma daje odmienny zbiór doświadczeń, uczy czegoś innego.
Miesiąc w Iranie przypomniał mi o wartości takich prostych rzeczy, jak wspólny posiłek z jednego wielkiego gara, szczera i czasem bezpardonowa rozmowa, stawianie na pierwszym miejscu
grupy a nie własnych humorów.
Rowerowe Jamboree, to odświeżenie klimatów, które zasiały
we mnie chęć do podróży, przebywania w naturze, ale wtedy po
harcersku, nie samotnie! Gdzieś harcerska przygoda sprzed nastu lat powróciła. Drużyna, grupa ludzi, pisane i niepisane zasady
obozowego życia. Ich przestrzeganie jak największej świętości.
Również absolutna nowość dla mnie, czyli miesięczny wyjazd
w towarzystwie (fot. 21) czterech kobiet... i to do Iranu! Coś co
pozwoliło mi dostrzec i potęgowało niewątpliwie odmienny model relacji kobieta-mężczyzna, ale również mężczyzna-mężczyzna, czy kobieta-kobieta. Podróż z czterema kobietami, wypadła
nad wyraz dobrze, ale może dlatego, że z tymi babami to można
by konie kraść!

I w końcu - chciałoby się powiedzieć - upragniony koniec. Ale czy na pewno upragniony?
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Prestiżowe wnętrze

DOM PEŁEN ZWIERZĄT
I DOBRYCH EMOCJI
Autor: Greta Grabowska

Salon wypełniają stylowe meble i regały pełne książek

Centrum Koszalina, jedna z piękniejszych ulic miasta. Dziewiętnastowieczna kamienica
z odnowioną elewacją, ale zaniedbaną klatką schodową. W niej mieszkanie, które
zaskoczy nas wystrojem i układem pomieszczeń.

g

ościmy dzisiaj przy ulicy Matejki w Koszalinie. Artystyczny patron zobowiązuje, więc mieszkanie jest wielobarwne.
Każde z pomieszczeń w innej tonacji.
Przedpokój zdominowały odcienie szarości o lekkich fiołkowych odcieniach.
Szare są poduszki i szafka na buty, również szarą ławkę zaanektował Krecik. Chyba nie zakochał się w kobiecie z plakatu Alfonsa Muchy?
Filia biblioteczna nr 9
Z korytarza wchodzimy do salonu. Wypełniają go meble w wielu
stylach. Łączy je jedno – zostały wyszperane na jarmarkach, targach
staroci. Jest tutaj stół po babci, ale też majestatyczny kredens z wysuwanym blatem przywieziony z Połczyna – Zdroju. Wokół małych

stolików skupiają się fotele, jak w kawiarni z początku ubiegłego
wieku. Jeden z nich służy grom planszowym.
W głębi przy oknie dwa wysokie regały – pylony wiedzy. Książek jest w tym domu wiele. Ich właścicielka Katarzyna Czarkowska, uwielbia je czytać. Jeżeli potrzebujecie Państwo porady, Kasia
podpowie, po jaką lekturę sięgać. Na co dzień prowadzi Bibliotekę
przy ulicy Struga. Filia nr 9 znana jest z prowadzenia działań daleko
wykraczających poza nasze wyobrażenia o bibliotece. Organizuje
pikniki, zabawy z dziećmi, wieczory autorskie, propaguje książki,
które tak kocha.
Ptasi świat
Pokoje ogrzewają żeliwne kozy, na których zimą można podgrzać
herbatę, w jednym z wielu imbryków „upolowanych” na pchlim
targu. Łyk gorącego naparu szczególnie dobrze smakuje po po-
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Bzik okupuje babciny stół, to świetne stanowisko obserwacyjne

Widok z salonu na sypialnię, zegar z ptakami po prawej stronie

Na tle turkusowej ściany świetnie prezentują się białe filiżanki i kilka ptaków

Żeliwna koza z ceramicznymi formami

W sypialni za kanapą siedzi Jacuś, to jego stanowisko obserwacyjne
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niej pysznią się wielobarwne poduszki. Obok słupki książek i szafek
w szaro-białej tonacji. Na ścianie kolekcja małych zabawnych obrazków. Bliżej okna znajdziemy wiklinowe fotele z „odzysku” i stolik
– wymarzone miejsce na poranną kawę lub lekturę, a może jedno
i drugie, gdy tylko czasu wystarczy. Żółte akcenty sypialni – szafy,
stara lampa i magazyny odbijają się w jasnożółtym suficie. Jego
kolor ociepla wnętrze, czyniąc je słonecznym, nawet w pochmurne
dni. To znakomicie przegania zimowy spleen. Przy drzwiach balkonowych stanowisko zajęła Mufka, podgląda ptaki, które przysiadły
na poręczy. Pewnie też marzy o miłym początku dnia, ale na swój
koci sposób.
Kocio-psia familia
W tym domu nie można być smutnym, bo zawsze towarzyszy
nam pies czy kot. Apetyt na „głaski” ma każde z nich. W chwili, gdy
któreś dostąpi zaszczytu i zostanie wyróżnione porcją pieszczot, już
kilkoro następnych ustawia się w kolejce. Ba, wciska się na kolana,
wsuwa łepek pod rękę, piszczy czy z oddali wyczekuje dogodnego
momentu, by przypuścić atak. Avanti! Zwycięzca zgarnia całą pulę
nagród.
Najlepszy monitoring
Moje poznawanie mieszkania odbywało się pod czujnym okiem
kotów. Pozorny brak zainteresowania, niby nic nie widzą, a w rzeczywistości poruszałam się po pokojach, przemieszczając się po
strefach zasięgu mruczącego monitoringu. Swoiści strażnicy domowego skarbca pełnego ukochanych drobiazgów, okruchów wspomnień, rysunków z dzieciństwa…
Poranna kawa w trzeszczących fotelach
wrocie z łowów, ale z użyciem obiektywu. Gospodarz domu, Piotr
Zaborowski, jest ornitologiem. Wiosną i jesienią spędza godziny na
łowach na rzadki okaz lub odławiając i warząc, licząc ptasie główki, piórka… Poczesną część regałów zajmuje jego kolekcja ptasich
książek i ptasich wizerunków. Jest ich w mieszkaniu dużo: rysunki
na ścianach, porcelanki na półkach, naczynia z motywem w kuchni
i wiele innych, nie sposób wymienić wszystkie. Prawdziwy ptasi gaj.
Ciekawe co myślą o tym koty?
Sypialnia z dodatkiem żółci
Ciepłe, cytrynowo-zielone zasłony wprowadzają do wnętrza sypialni świeżość. W dużym, przeszło dwudziestometrowym pokoju,
centralne miejsce zajmuje łóżko. Otula je szara, futrzana narzuta, na

Okno sypialni z widokiem na eklektyczne kamienice

Dom pozytywnej energii
Dom pełen zwierząt jest domem pełnym emocji, witalności. Tę
dobrą energię dostrzega się tutaj wszędzie. W precyzji ułożenia
płytek w kuchni, w kompozycji niebieskich kubków, w misternym
gromadzeniu kolekcji drobiazgów, które zaczarowują wnętrza.
Gospodarze pracowicie remontują meble, nadając im inny wyraz,
nowe życie. Nie inaczej jest z mieszkaniem. Wiele godzin pochłonęło im oczyszczenie ościeżnic czy sztukaterii. To wkład w tworzenie
niezwykłej urody tego miejsca, w jego bajkowość. Każdy detal, każde stworzenie ma tu swoje miejsce, jest niezbędnym elementem
precyzyjnej układanki. Poranny spacer, potem kawa w ulubionym
kubku, w trzeszczącym fotelu. Na koniec dnia rozmowa, lektura
książki i przedwieczorna przechadzka, kilka psich i kocich pieszczot
i sen po długim, pracowitym dniu.

Kocica Mufka obserwuje ptaki

Przykłady żółtych akcentów sypialni - szafa,
lampka i roczniki „National Geographic”
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W popołudniowym słońcu kuchnia nabiera szczególnej urody

Czerwone akcenty przełamują turkusowo błękitną tonację kuchni

Kubki i emaliowane naczynia na tle wielobarwnej mozaiki z płytek

Ławkę w przedpokoju okupuje Krecik

…i oczywiście ptaki
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Łatwiejszy start
z dyplomem Politechniki
Koszalińskiej
Autor: Magdalena Grzybowska / Foto: Adam Paczkowski, Wojciech Wójcik

Politechnika Koszalińska jest dzisiaj nie tylko jednym z największych pracodawców w
regionie, największą – i najsprawniej współdziałającą z rynkiem pracy kuźnią kadr na
Pomorzu Środkowym, lecz również najwyżej cenioną przez pracodawców szkołą wyższą
w regionie zachodniopomorskim (2014). O rosnącym prestiżu uczelni świadczy również
obecność jej przedstawicieli w liczących się gremiach naukowych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Dlatego systematycznie wydłuża się lista atutów sprzyjających
studiowaniu na Politechnice Koszalińskiej.

z

a trzy lata uczelnia świętować będzie półwiecze istnienia. – Do jubileuszu przygotowujemy się już dzisiaj – mówi prof. Tadeusz
Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej.
– W obliczu – przypadającego na przyszły
rok – siedemsetpięćdziesięciolecia Koszalina, przypomnimy, że te dwa organizmy, miasta i uczelni, są ze sobą

ściśle splecione. Politechnika Koszalińska jest wizytówką miasta, regionu, społeczności lokalnej – dodaje.
Wszystkie szczeble kariery
Za uczelnią stoi ogromna historia, tradycja i dorobek naukowy.
W ciągu 47 lat działalności, wykształciła ponad 45 tysięcy absol-
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wentów, którzy zasilili najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu. Od wielu lat wypuszcza na rynek pracy nie tylko inżynierów, lecz
także studentów kierunków ekonomicznych, artystycznych i humanistycznych.
Gospodarka i rynek pracy stale zmieniają oblicze; to procesy
naturalne, słabo przewidywalne. Jednak korzystając z obserwacji
i analizy przeobrażeń, ze środków unijnych, współpracy z firmami
i doświadczenia kadry naukowej, Politechnika Koszalińska dostosowuje się do tych zmian i – w ocenie pracodawców – w ubiegłym roku
wyszła na pozycję lidera wśród uczelni Pomorza Zachodniego.
Politechnika od lat współpracuje z biznesem. Ponad 70 podmiotów – w tym firmy, urzędy, jednostki samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia, redakcje, szkoły i regionalne oddziały koncernów
– podpisało umowy na organizację praktyk dla studentów. Studia
przygotowują do samodzielnego poruszania się w biznesie. Dlatego wielu studentów decyduje się na tworzenie własnych firm, marek i dobrze radzi sobie na rynku.
Lista absolwentów Politechniki Koszalińskiej z sukcesami zawodowymi co roku wydłuża się o kolejne nazwiska. – Większość z nich
znajduje pracę – mówi prof. Kazimierz Szymański, prorektor do spraw
studenckich. – W wielu branżach nasi studenci są poszukiwani, ponieważ wyposażamy ich w rzadkie umiejętności specjalistyczne.
Wyobraźnia i poświęcenie
Potwierdzają słowa prof. Kazimierza Szymańskiego sami pracodawcy. – Wysoko oceniam wiedzę i umiejętności absolwentów Politechniki Koszalińskiej – mówi Krzysztof Kuliński, prezes REC Global
(branża IT). – Życzyłbym sobie, żeby było ich więcej, nasz oddział
jest oparty na współpracy z uczelnią.
Wojciech Sokołowski, prezes firmy IT RevoApp, zatrudnia tylko
absolwentów Politechniki Koszalińskiej: – Cechuje ich kreatywność,
duża wyobraźnia, otwartość umysłu – przyznaje. – Pracują twórczo,
z poświęceniem. Nie obawiają się wyzwań, do najtrudniejszych
podchodzą z pokorą i pozytywnym nastawieniem.
Henryk Furmańczyk, wiceprezes Zakładu Techniki Próżniowej
„Tepro” mówi, że 1/5 załogi przedsiębiorstwa stanowią absolwenci
tej uczelni: – Jestem zadowolony z pracowników, którzy ukończyli koszalińską szkołę wyższą – wyjaśnia. – Cechuje ich duża wiedza
i poruszają się swobodnie w obszarach nowych technologii.
Studenci i absolwenci są stypendystami, wyjeżdżają na staże zagraniczne (np. do Niemiec, USA, Japonii), uczestniczą w projektach
Kurs na rozwój i przyszłość
Nie byłoby dzisiejszych sukcesów Politechniki Koszalińskiej,
gdyby nie kurs, jaki uczelnia obrała w latach 90. ubiegłego wieku.
Stało się wówczas jasne, że dla zdynamizowania rozwoju szkoła powinna systematycznie poszerzać ofertę kształcenia o kierunki nie
tylko techniczne. Słynąca z tradycyjnych kierunków technicznych
Politechnika Koszalińska, kształci obecnie między innymi wzorników i nauczycieli, lektorów językowych i dziennikarzy. – Większość
z osób, które tworzą współczesny Koszalin, to nasi absolwenci –
uważa dr Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej.

Pozycja absolwentów na rynku pracy jest wizytówką każdej uczelni.
Politechnika Koszalińska od lat śledzi losy swoich wychowanków, wielu z
nich odnosi sukcesy. Zobacz jakie: http://www.tu.koszalin.pl/kat/323.

Na rozbudowę kampusu i przystosowanie obiektów do celów nowoczesnego kształcenia, uczelnia wydała – w ciągu 10 lat – 150 milionów
złotych, z czego większość pochodziła z funduszy unijnych.
międzynarodowych, tworzą widoczne organizacje pozarządowe
(np. znana Fundacja Nauka dla Środowiska) i firmy wdrażające innowacyjne technologie, zasiadają na wysokich stanowiskach samorządu, zostają parlamentarzystami, wreszcie – kontynuują kariery
naukowe.
– Z dumą śledzimy kariery wielu absolwentów – dodaje prof. Tadeusz Bohdal. – Rozrzuceni po świecie, utrzymują kontakt z wykładowcami, uczelnią, mają do niej sentyment, dzielą się z nami swoimi sukcesami.
Nie tylko nauka
Jednak nie samą nauką żyje środowisko studenckie. Studenci
organizują imprezy cykliczne, angażują się w akcje charytatywne,
uczestniczą w wydarzeniach aktywizujących społeczność lokalną,
działają w kołach naukowych i organizacjach studenckich, ćwiczą
w uczelnianych sekcjach sportowych, biorą udział w wyjazdach studyjnych i badaniach naukowych. – Tak, jesteśmy bardzo dumni z ich
aktywności – przyznaje prof. Kazimierz Szymański. – W życiu społeczności, właściwie nie ma takiego wydarzenia, w którym nie byliby
widoczni studenci lub absolwenci uczelni. Młodzi ludzie sami inicjują rozmaite działania, chcą mieć wpływ na przyszłość Koszalina, są
widoczni w przestrzeni publicznej, a przy tym bawią się, rozwijają
i zdobywają doświadczenia zawodowe.
– Studenci mają w czym wybierać – podkreśla Łukasz Janocha,
przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. –
Kalendarz wydarzeń jest niezwykle bogaty, każdego roku rozrasta
się o kolejne imprezy. Co ważne, studencka scena rozrywkowa adresowana jest do wszystkich koszalinian.
Marcelina Marciniak, absolwentka Politechniki Koszalińskiej,
a dzisiaj dziennikarka Radia Eska Koszalin przyznaje, że bez wiedzy
oraz doświadczenia zdobytego podczas studiów nie wyobraża sobie pracy zawodowej: – Istotna jest również – równoległa do nauki –
możliwość rozwoju na innych polach. Przyszłym i obecnym studentom polecam zachowanie najwyższej aktywności. Każde spotkanie,
działanie, rozmowa w przyszłości zaprocentuje. Każdemu z nas Politechnika Koszalińska otworzyła okno na przyszłość.

Politechnika Koszalińska kształci specjalistów w ponad 120 dziedzinach.
Pozostaje największą kuźnią kadr na Pomorzu Środkowym.
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UDANY SPRAWDZIAN
MŁODYCH PIANISTÓW
AUTOR: Piotr Pawłowski / FOTO: Tomasz Tukajski

Koszalin zyskał kolejny prestiżowy konkurs artystyczny. Rozmawiamy z Pawłem
Gajdzisem, kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
„Muzyczne Konfrontacje Młodych – Koszalin 2015”, organizowanego przez
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, pod patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

o

rganizowane od ponad 20 lat Warsztaty Młodego Pianisty, w tym roku
przeobraziły się w Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny „Muzyczne Konfrontacje Młodych – Koszalin 2015”.
– Najważniejsza zmiana dotyczy nazwy i zasięgu. Jeżeli chodzi o formułę, Warsztaty Młodego Pianisty
również były konkursem. Pod tym względem nie wprowadziliśmy
niczego nowego, natomiast – zgodnie z zasadą: „kto stoi, ten się
cofa” – uznaliśmy, że musimy pójść do przodu; konkursów jest
w Polsce wiele. Mamy wyremontowaną salę koncertową, bazę noclegową, współpracujemy z firmą „Yamaha” – idealne warunki. Postanowiliśmy nasz konkurs rozwijać, zwłaszcza, że tak dużych imprez
w tej części kraju nie ma. Szczerze mówiąc, myślimy już o zmianach
w kolejnej edycji konkursu.
– W jaki sposób wyłaniani są finaliści?
– Do pierwszego etapu dopuszczani są wszyscy zgłaszający się
uczestnicy, spełniający wymogi formalne. Do etapu drugiego jury,

które wcześniej ustala kryteria oceny, kwalifikuje osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów, czyli wyróżniły się umiejętnościami
w pierwszym etapie. Do finału docierają najlepsi z najlepszych, którzy następnie grają z orkiestrą szkolną.
– Kogo przyciągnęła międzynarodowa formuła konkursu?
– Pomysł na umiędzynarodowienie konkursu jest również elementem jego konsekwentnego rozwoju. Sprawdził się, ale z przyczyn formalnych z zagranicy gościliśmy tylko jedną osobę [pianistka
z Rosji – wszystkie dop. red.] wraz z jej nauczycielem. Za pośrednictwem ambasad, attache kulturalnych, honorowych konsulów oraz
zaprzyjaźnionych nauczycieli, zaproszenie skierowaliśmy do wielu
krajów, zainteresowanie było duże, lecz odzew niewielki.
– Dlaczego?
– Wszystko to – i mamy tego świadomość – z powodu terminów.
Dopiero w grudniu ubiegłego roku otrzymaliśmy potwierdzenie
z Ministerstwa Kultury, że dostaniemy dofinansowanie do imprezy.
Pieniądze z resortu są ważnym elementem planu finansowego, bez
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tej informacji nie mogliśmy uruchomić procedury naboru. Informatory, przygotowane w kilku językach, wyszły w styczniu, czyli zdecydowanie za późno. Tak duży i trudny konkurs trzeba zapowiadać
z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, szczególnie, że nie jest on
jeszcze tak mocno ugruntowany w świadomości wykonawców i ich
pedagogów.
– Kto prowadził wykłady i lekcje otwarte dla uczestników?
– Zgodnie z tradycją konkursu wykłady prowadzą jurorzy [w tegorocznej edycji wybitni pianiści z Polski i Grecji], choć w tym roku
poszerzyliśmy formułę o warsztaty orkiestrowe, które prowadził
znakomity dyrygent, doktor habilitowany Dariusz Mikulski z Berlina.
Skład komisji konstruujemy również pod kątem ciekawostek, jakie
doświadczeni pedagodzy-wirtuozi mogą przekazać debiutantom.
Harmonogram budujemy w taki sposób, aby jurorzy nie tylko prowadzili wykłady, lecz także mieli czas na indywidualne spotkania
z młodymi pianistami; w salach, na lekcjach otwartych.
– Jak w konkursie organizowanym przez Zespół Państwowych
Szkół Muzycznych wypadli sami jego uczniowie?
– W konkursie wzięło udział kilkoro naszych uczniów, dwoje dostało się do finału i zdobyło: trzecie miejsce i wyróżnienie, co jest
dla nas powodem do dumy. Dodatkowo, uczennica naszej szkoły
otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu profesora Andrzeja Cwojdzińskiego Wszyscy zaprezentowali się bardzo
dobrze, co ma tym większe znaczenie, że w konkursie wzięli udział
pianiści z wielu dużych, liczących się ośrodków, w tym z Gdańska,
Wrocławia, Warszawy, Poznania.

– Można odnieść wrażenie, ż młodzi ludzie chętnie poszukują
w sobie talentów artystycznych, możliwości zaistnienia na scenie,
chcą kształcić się w tym kierunku. Jak pan sądzi, z czego to wynika?
– Sztuka zawsze przyciągała młodych ludzi, daje bowiem nieograniczoną możliwość realizacji. Czy w każdym z nas rzeczywiście drzemie talent artystyczny? Nie wiem, ale rozumiem potrzebę
sprawdzenia tego, zwłaszcza, że kariery młodych artystów są dzisiaj
efektowne i pokazują możliwość samorealizacji. Nie ograniczałbym
tych prób, trzeba pozwalać młodym ludziom sięgać wyżej, szczególnie w dzisiejszych, skomercjalizowanych czasach.
– Jak grywa się panu z synem, Mikołajem, uczniem ZPSM?
– Zaskoczył mnie Pan (śmiech). Cóż, bardzo dobrze. W ogóle
lubię grać, to jest teraz moje główne, oprócz funkcji kierownika
sekcji klawiszowej, zajęcie w szkole; mniej uczę, więcej gram. Gra
z synem jest swego rodzaju wyzwaniem, ponieważ łączą nas silne
więzi emocjonalne.
– Utrudnia to, czy ułatwiaj pracę?
– Chyba bardziej ułatwia. Pracujemy wspólnie również w domu,
razem się uczymy, ćwiczymy. Mikołaj jest chłopcem nieprzeciętnie
uzdolnionym muzycznie (oczywiście, po mamie), ale też dobrze prezentującym się na scenie. Mimo małej tremy, podczas wspólnych
koncertów z nim jestem wewnętrznie spokojny. Jurorzy konkursów,
na których akompaniowałem mojemu synowi często podkreślali, że
tak zgrany duet widuje się niezwykle rzadko. Mikołaj ma to szczęście, iż oboje z żoną jesteśmy muzykami, możemy więc mu pomoc.

– Jak poziom umiejętności uczestników oceniło jury, któremu
w tym roku przewodniczył profesor Andrzej Artykiewicz z Akademii Muzycznej w Gdańsku?
– Oficjalną opinię dopiero otrzymamy, w rozmowach kuluarowych członkowie komisji mówili o wysokim i wyrównanym poziomie
przesłuchań. Równie wysoko oceniali zresztą organizację imprezy, doceniając innowacyjność i zwracając uwagę na jej unikatowy
w skali całego kraju charakter. Jako nagrodę główną Filharmonia
Koszalińska ufundowała udział, jako solisty, w koncercie naszej orkiestry symfonicznej, co bez wątpienia podniosło prestiż konkursu.
Zapraszam na ten koncert, który odbędzie się czwartego grudnia
tego roku.

– Jak pan ocenia sukcesy muzyczne Mikołaja, który podczas tegorocznego X Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych w czeskim Brnie otrzymał wyróżnienie pierwszego stopnia?
– Mikołaj stosunkowo niedawno rozpoczął swoją przygodę z waltornią. Niełatwe to, ponieważ jest jedynym uczącym się waltornistą
w Koszalinie, a na lekcje instrumentu musimy go co tydzień dowozić
do Gdańska. Tym bardziej cenimy jego wszelkie osiągnięcia. Początkowo w szkole pracował na fortepianie, taki był nasz wybór, bo to instrument, który – według mnie – rozwija w sposób niezwykle wszechstronny. Od trzech lat uczy się gry na waltorni i – jak widać choćby po
wspomnianym konkursie w Brnie oraz innych sukcesach – robi duże
postępy. Wszystko to, mam nadzieję, dobrze rokuje na przyszłość.

– Co daje młodym muzykom udział w tego rodzaju konkursach?
– Każdy konkurs jest formą rywalizacji, lecz również skonfrontowania swoich umiejętności i zdobywania doświadczeń. Daje młodym pianistom możliwość porównania się z innymi. Scena ma swoje prawa, dopiero na niej można sprawdzić stopień koncentracji
i umiejętność realizacji założeń. Dodatkowo, co jest ewenementem
na skalę ogólnopolską, udział w finale naszego konkursu umożliwia
wykonanie koncertu fortepianowego z towarzyszeniem szkolnej
orkiestry symfonicznej, która – o czym także wspominali jurorzy –
reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny.

W Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Muzyczne Konfrontacje Młodych – Koszalin 2015”, który odbył się 25-28 maja br.
w Koszalinie, uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
zdobyli:
• Julia Murawska, uczennica klasy II OSM II st. w klasie fortepianu
Aleksandra Murawskiego – III miejsce w kategorii C;
• Krystian Zajączkowski, uczeń klasy IV OSM I st. w klasie fortepianu Piotra Grelowskiego – wyróżnienie w kategorii A.
• Michalina Skiba, uczennica klasy I OSM I st. w klasie fortepianu
Magdaleny Boguckiej – nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu prof. Andrzeja Cwojdzińskiego
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Orchis

nowoczesność i piękno w parze z tradycją
Autor: Jerzy Burzyński

„Każdy człowiek i każde miejsce ma swoją historię. Jej niepowtarzalność i trwałość
sprawia, że z czasem przeistacza się w tożsamość kształtującą nie tylko kulturę,ale
również byt”. To stare, zakorzenione w tradycji cywilizacji łacińskiej porzekadło
doskonale odnosi się do współczesnych dążeń prowadzących ku
jednoznacznemu określeniu charakteru oraz pozycji człowieka.

ś

wiadomość tego rodzaju zwłaszcza na multikulturowym Pomorzu ma kapitalne znaczenie.
To dzięki odważnemu połączeniu tradycji oraz
nowoczesności kształtuje się właśnie punktowana w przysłowiu tożsamość, ujęta w ramy
kanonów na miarę nowego tysiąclecia. Dla
ceniących jakość i tradycję koszalinian takim
połączeniem stać się może Orchis.
W 2014 r. na rynek przebojem wdarł się Pomorski Produkt Markowy. – Zakładając jego stworzenie postanowiliśmy połączyć rozpoznawalne dla mieszkańców naszego miasta i regionu motywy
z przedmiotami, których wartość wykraczałaby poza klasyczny kanon pamiątek – zdradza właściciel PPM, koszalinianin z urodzenia
i wyboru, Grzegorz Kruk. Hołdując przyjętej na przełomie dwóch
minionych stuleci zasadzie, iż ślad, który każdy odwiedzający miasto zabiera ze sobą, winien być nie tylko estetyczny, ale również,
a może przede wszystkim, użyteczny, pod wspomnianym szyldem
pojawiła się seria pamiątkowych numizmatów – szelągów, powiązanych ściśle z jubileuszem 750-lecia lokacji miasta nad Dzierżęcinką.
Wybite zostały przez Mennicę Śląską; zawierają wyobrażenie jednoznacznie kojarzonych z Koszalinem obiektów: gmachu poczty,
katedry oraz dawnego ratusza. Nie zabrakło także czytelnego odniesienia do dawnego herbu miasta: głowy św. Jana Chrzciciela,
który od wieków patronował jego mieszkańcom. Zwieńczeniem
serii stała się limitowana edycja certyfikowanych, srebrnych monet
linii Argent.
Pomorski Produkt Markowy stał się także mecenasem kilku
przedsięwzięć zdecydowanie wykraczających poza kanony promocji: renowacji XV-wiecznego kościoła w niewielkiej, położonej we
wschodniej części powiatu miejscowości Komorowo czy organizowanej tam od roku 2013, Komorowskiej Biesiady Historycznej –
cieszącego się coraz większą popularnością nie tylko w środowisku

badania przeszłości wydarzenia o cechach edukacyjnych i popularyzatorskich. Docelowo powstać ma także szlak turystyczno-edukacyjny promujący środkowopomorską kulturę oraz historię, który
łączyć będzie ciekawe i nierzadko zapomniane miejsca w regionie.
Wszystkie te wysiłki doceniono w środowisku lokalnego biznesu:
za dotychczasową działalność PPM wyróżniony został Koszalińskim
Denarem 2014 przyznanym między innymi za wkład w promocję
regionu. Równocześnie otrzymał on nominację w organizowanym
przez marszałka województwa zachodniopomorskiego konkursie Pomorski Produkt Roku 2014. W ten sposób hasło promujące
markę: „Wszystko co najlepsze” zostało w jednoznaczny sposób
potwierdzone.
– Zachęceni przez osoby, które zaufały idei Pomorskiego Produktu Markowego postanowiliśmy stworzyć linię klasy premium,
ukrytą pod nazwą Orchis – zaznacza Grzegorz Kruk. – Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom osób poszukujących rozwiązań ponadczasowych zdecydowano się na biżuterię adresowaną głównie do
nie bojących się wyzwań, lecz jednocześnie szanujących tradycje
Pomorza Środkowego klientów. W sukurs przyszedł w tym aspekcie
znany producent wyrobów jubilerskich, firma W. Kruk, której pozycję ugruntowała precyzja oraz doświadczenie sięgające 1840 r.
Inspiracją dla naszego nowego produktu stało się to, co nieodłącznie związane jest z polskim wybrzeżem Bałtyku: bursztyny.
W połączeniu z ujętym w formę na miarę XXI w. srebrem oraz naturalną skórą udało się nam uzyskać walor, który nie ma w naszym kraju odpowiednika – informuje Grzegorz Kruk. Ciekawostkę stanowi
fakt, że linia docelowo dedykowana ma być zarówno płci pięknej,
jak i mężczyznom. By bardziej podkreślić jednostkowy charakter
biżuterii, każdy z jej elementów został opatrzony indywidualnym,
numerowanym certyfikatem. – Chcemy by Orchis był rzeczą wyjątkową, tak samo, jak wyjątkowi są ludzie, którzy po niego sięgną –
kończy właściciel Pomorskiego Produktu Markowego.
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NASZA SZKOŁA
JEST NAPRAWDĘ „NASZA”
Autor: Andrzej Mielcarek

Tu nikt nie wstydzi się chodzić w mundurku. Wszyscy wszystkim mówią „dzień dobry”
i wszyscy wszystkich znają. Na przerwach korytarz nie huczy, bo uczniów jest mniej
niż setka. Podczas tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów uczniowie
„Naszej Szkoły” znów okazali się najlepsi w Koszalinie, osiągając wyniki
grubo powyżej średniej miejskiej, wojewódzkiej i krajowej.

w

oficjalnych omówieniach sprawdzianu szóstoklasistów informacji o rewelacyjnych wynikach
uczniów koszalińskiej Naszej
Szkoły raczej nie znajdziemy.
Trudno powiedzieć dlaczego tak
się dzieje. Może chodzi o to, że to szkoła niepubliczna? Może o to,
że różnica między nią a resztą jest tak wyrazista?
Mała, cicha, własna
Szkoła działa od prawie 25 lat. Powstała z inicjatywy rodziców
(organem prowadzącym jest Koszalińskie Towarzystwo Edukacyjne). Anna Dryjewska, niemal od początku nauczycielka matematyki,
a od 15 lat dyrektor, podsumowuje: – To byli ludzie poszukujący,

którzy nie chcieli się poddać rygorom oświaty powszechnej i mieli
świetny pomysł na zorganizowanie szkoły niepublicznej.
Zasadą jest ścisła współpraca między rodzicami a dyrektorem
i kadrą nauczycielską. Rodzice mają ogromny wpływ na program
wychowawczy, proponują zajęcia dodatkowe, decydują o rozmaitych sprawach organizacyjnych. Jednak w kwestiach dydaktycznych decydują wyłącznie pedagodzy – doświadczeni i twórczy. Niektórzy pracują na etatach, inni mają tylko „godziny”, bo w tak małej
placówce trudno o nauczycielskie pensum dla fizyka czy chemika.
Tradycyjne podejście
Co jest fundamentem sukcesu szkoły? Dyrektor Anna Dryjewska odpowiada: – Rzetelność i szacunek. Szacunek dziecka do nauczyciela i nauczyciela do dziecka. Bez tego nie byłoby dobrych
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wyników. Realizujemy rozszerzoną podstawę programową. Dzieci
dużo pracują. Trzeba pamiętać, że klasy liczą około 10 osób, a więc
nauczyciel może każdemu poświęcić dużo uwagi podczas każdej
lekcji. Szkoła nastawiona jest na jakość a nie na ilość. Jeżeli dziecko ma problem z jakimś przedmiotem, łatwiej mu pomóc, pracując
w mniejszej grupie. Ale łatwiej również rozwijać talenty i naturalne
uzdolnienia w określonych dziedzinach u tych, którzy się czymś pasjonują. Stąd biorą się sukcesy naszych podopiecznych w rozmaitych konkursach, nie tylko przedmiotowych.
Szkoła proponuje naukę trzech języków obcych. Kluczowy jest
rozszerzony angielski, obowiązkowy w wymiarze pięciu lekcji tygodniowo. Dodatkowo można się uczyć niemieckiego i rosyjskiego.

Nauczyciel w małej klasie może stosować bardziej
indywidualne podejście. Łatwiej mu odkryć naturalne
predyspozycje i talenty dziecka. Stąd tak wielu uczniów
Naszej Szkoły startuje z sukcesami w rozmaitych
konkursach – przedmiotowych i innych.
Dla chętnych dostępne są zajęcia dodatkowe – o charakterze artystycznym albo sportowym. Ich oferta zmienia się z roku na rok,
bo jest dostosowywana do oczekiwań uczniów i sugestii rodziców.
Stąd na przykład w kolejnym roku szkolnym rozpoczną się warsztaty
pisarskie. – Rodzice sami to zaproponowali. Dzieci będą miały więc

okazję dodatkowo ćwiczyć sprawność wypowiedzi pisemnej, a na
koniec przygotują wspólny projekt – mówi pani dyrektor.
W tej szkole ciągle jeszcze czyta się książki, zadaje i odrabia prace
domowe. Ba, nosi się mundurki i nikt się przeciw nim nie buntuje.
– Kiedy idziemy na przykład do teatru, nasza grupa się wyróżnia,
bo każdy ubrany jest na galowo – kontynuuje Anna Dryjewska. –
Wpajamy dzieciom świadomość zasad zachowania w określonych
sytuacjach. To jest część programu wychowawczego, który ma takie
samo znaczenie jak wpajanie wiedzy przedmiotowej.
Rodzinny klimat
W Naszej Szkole uczą się obok siebie małe dzieci i młodzież
ze wznowionego po krótkiej przerwie gimnazjum. Ta sytuacja jest
wykorzystywana wychowawczo. Na przykład podczas corocznych
wspólnych wyjazdów na narty. Starsi opiekują się wtedy młodszymi,
wdrażają ich do samodzielności. – To ma kapitalne znaczenie, bo
dla malucha to, co powie starszy „kumpel”, ma dużo większą moc
niż gdyby powiedział to samo ktoś dorosły. Uczą się w ten sposób
od starszych. I zapamiętują, że opiekować się młodszymi to żaden
„obciach”. Sami będąc w starszych klasach taką samą opieką otoczą
młodszych – mówi z przekonaniem Anna Dryjewska. – Jestem tego
pewna, bo to od lat obserwuję.
Wspólne wyjazdy to tradycja szkoły. To nie tylko rozrywka, ale
również nauka samodzielności. Już w pierwszej klasie dzieci mają
biwak i spędzają pierwszą noc bez rodziców. Później jest wyjazd
z trzema noclegami poza domem, a w końcu pobyt tygodniowy
w ramach „zielonej szkoły”. – Te wyjazdy to konsolidacja, odnajdywanie się w grupie poza warunkami szkolnymi – relacjonuje Anna
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Dryjewska. – Bardzo wzmacniają więzi. Ale mają również funkcję
poznawczą, bo odwiedzamy ciekawe miejsca w Polsce i Europie.
Poczucie bezpieczeństwa
Z punktu widzenia zapracowanych rodziców, którzy nie mogą
odbierać małych dzieci zaraz po lekcjach, Nasza Szkoła jest doskonałym rozwiązaniem. Działa w niej bowiem od godziny 7.30
do 16.30 świetlica, w ramach której dzieci mają opiekę, odbywają
zajęcia dodatkowe, odrabiają zadania domowe albo po prostu się
bawią pod okiem wychowawców. To daje gwarancję, że dzieci są
bezpieczne i w wartościowy sposób spędzają czas.

Anna Dryjewska: Bardzo się ucieszyłam, gdy w 2000
roku wprowadzono obowiązkowe sprawdziany
zewnętrzne na koniec szóstej klasy. Zweryfikowały
one wyniki edukacyjne i pokazały, że oferujemy
nie tylko najlepszą opiekę nad dziećmi, ale również
bardzo wysoki poziom nauczania.
Szkoła – jak inne – korzysta z subwencji oświatowej, której wysokość zależy od liczby uczniów. Na pokrycie wszystkich potrzeb
oczywiście nie wystarcza. Dlatego rodzice płacą miesięczne czesne w wysokości 450 zł za każde dziecko (od września br. – 490 zł;
to pierwsza podwyżka od sześciu lat). Ale nie wnoszą już żadnych
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2015
Część 1 – łącznie (język polski i matematyka)
Nasza Szkoła

Zachodniopomorskie

Polska

88%

65%

67%

Część 1 – sprawdzian z języka polskiego
Nasza Szkoła

Zachodniopomorskie

Polska

89%

71%

73%

Część 1 – sprawdzian matematyki
Nasza Szkoła

Zachodniopomorskie

Polska

86%

58%

61%

Część 1 – sprawdzian z języka angielskiego
Nasza Szkoła

Zachodniopomorskie

Polska

98%

77%

71%

innych opłat. Koszt udziału we wszystkich zajęciach dodatkowych
mieści się w czesnym.
– W naszej szkole na każdym etapie i poziomie dziecko może
dołączyć i rozpocząć naukę. Nie ma żadnych wykluczeń i często
uzyskuje ono u nas podejście indywidualne po to, by można było
wyrównać poziom nauki, na przykład z języka obcego lub przedmiotów ścisłych – zapewnia pani dyrektor.
Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Językowe „Nasza Szkoła” Koszalin, ulica K. I. Gałczyńskiego 17, tel. 94 345
03 22; e-mail: naszaszkola17@wp.pl, www.naszaszkola.pl
Rodzice uczniów „Naszej Szkoły” mówią o niej: „Kształci mądrych
i dobrych ludzi, wypełniając bardzo dobrze misję edukacyjną
i wychowawczą. Szkoła jest mała i bezpieczna. Niewielka liczba
uczniów w klasie daje nauczycielowi szansę na bezpośrednią
pracę z każdym oraz rozwijanie jego talentów i zainteresowań,
a współpraca między nauczycielami i uczniami przebiega w atmosferze przyjaźni i szacunku. (…) „Naszą Szkołę” wybierają rodzice, którzy wiedzą, że podarowanie dziecku dobrych podstaw
zaprocentuje na kolejnych etapach edukacji.
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JUBILEUSZ
UKRAIŃSKIEGO FESTIWALU
Autor: Adam Różański / Foto: Tomasz Majewski

W tegorocznym XL Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2015 udział
wzięła rekordowa liczba uczestników. Na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
wystąpiło prawie 350 młodych wykonawców. Przyjechali niemal z całej Polski - m.in.
Przemyśla, Bielska Podlaskiego, Czeremchy, Lęborka, Elbląga, Borzytuchomia, Kołobrzegu, Trzebiatowa, Słupska, Białego Boru, a nawet z Berlina.

z

espoły działają przy ukraińskich szkołach,
punktach nauczania języka ukraińskiego
(np. Koszalin, Słupsk, Lębork, Borzytuchom) oraz przy parafiach greckokatolickich. Mali artyści zaprezentowali publiczności ukraiński śpiew, muzykę, taniec oraz
małe formy teatralne i kabaret.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac laureatów XIII Ogólnopolskiego Dziecięcego Konkursu Rysunkowego „Ridni zemli didusiw mojimy oczyma” (pol. Rodzinne ziemie przodków w moich
oczach) zorganizowanego przez koszaliński oddział ZUwP. Jury
konkursu w składzie: Danuta Majewska, Maria Kostiw oraz Tomasz
Majewski oceniło 116 prac konkursowych zgłoszonych w czterech
kategoriach wiekowych.
W pierwszym dniu Festiwalu (20 czerwca br.) wszyscy uczestnicy zaprezentowali na scenie BTD swoje programy, oceniane

przez radę artystyczno-programową (Lubomira Kierkosz, Natalia Drewniak, Justyna Moskalik, Roman Radziwonowicz). Rada
wybrała najlepsze zespoły, dla których nagrodą stał się występ
podczas niedzielnego koncertu galowego. To już festiwalowa
tradycja.
Związek Ukraińców w Polsce zajmuje się w głównie działalnością
edukacyjną i kulturalną. W pomieszczeniach ZUwP w Koszalinie
przy ul. Piłsudskiego 6/1 odbywają się codziennie lekcje języka
ukraińskiego oraz religii. Roman Biłas, szef oddziału ZUwP, mówi:
– Nasza działalność skupia się na podtrzymaniu tradycji, kultury
przodków, nauce języka. Jesteśmy organizatorami imprez kulturalnych znanych nie tylko w naszym regionie. Koszaliński oddział
ZUwP liczy 9 kół, w miejscowościach gdzie znajdują się większe
skupiska mniejszości ukraińskiej. Warto zauważyć, że w regionie
koszalińskim mieszka kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, a w samym
Koszalinie około dwóch tysięcy.
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LAMBORGHINI
NA GODZINY
Autor: Andrzej Mielcarek

Pan Piotr Świąder i jego trzej koledzy znaleźli sposób na to, by nie będąc milionerami,
móc jeździć jednym z najdroższych samochodów świata i jeszcze na tym zarabiać.

m

ieszkający na stałe w niemieckim
Münster Piotr Świąder nabył Lamborghini Gallardo Superleggera LP530
do spółki z przyjacielem – panem
Norbertem, Polakiem, wspólnikiem
w interesach oraz dwoma kolegami
Niemcami – Marcelem i Björnem. – Ja
i Norbert prowadzimy wspólnie dwie działalności handlowo-budowlane, a Marcel i Björn zajmują się tuningiem aut w firmie BBM
Motorsport. Jest to praktyczne, bo mamy warsztat dla naszego
Lambo bezpośrednio u nich – objaśnia koszalinianin, który zamieszkał za Odrą zaraz po maturze zdanej w II LO im. Broniewskiego.
Nowy samochód w prezentowanej wersji kosztował 217 000
euro. Wspólnicy kupili je jako używane, z przebiegiem 17 000 km za
125 000 euro. Niby znacznie taniej niż nowe, ale wciąż są to ogromne pieniądze. Zakup zresztą to nie wszystko. Dochodzi ubezpieczenie (ok. 8 tys. euro rocznie) i kosztowne bieżące utrzymanie.
Jak podkreślają, „Lambo” kupili głownie z powodu fascynacji
marką, by cieszyć się jazdą. Ale nie ukrywają, że od samego początku myśleli o nim również jako o swoistej inwestycji. Wyszli z założenia, że doświadczyć dreszczyku prowadzenia legendarnego,
arcymocnego wozu zapewne chcą nie tylko oni. Stąd pomysł: będziemy je wypożyczać na przejażdżki.
Można więc wypożyczyć samochód i samemu nim kierować. Na
autostradzie czy na spokojnych drogach taka przyjemność kosztuje

300 euro za godzinę. Można również przejechać się w roli pasażera,
co kosztuje 250 euro za godzinę. Tak czy inaczej w aucie zawsze jest
któryś ze współwłaścicieli. Kiedy spojrzy się na osiągi Lamborghini
Gallardo Superleggera LP530 staje się zrozumiałe, że niedoświadczony kierowca może spanikować i spowodować kraksę. Ktoś doświadczony obok albo wręcz za kierownicą to gwarancja większego bezpieczeństwa. – Ze względu na duże ryzyko nie wypożyczamy
auta na cale dni. Nie pozwalamy, by klient jechał sam. Zawsze ktoś
z nas mu towarzyszy – wyjaśnia Piotr Świąder.
Kim są ci, którzy spełniają swoje marzenie dzięki wspomnianemu
„Lambo”? – Najczęściej są to dzieci, które dostały taką jazdę (oczywiście w fotelu pasażera) w prezencie od rodziców albo mężowie
obdarowani przez żony – śmieje się pan Piotr. – Często wykupowane są jazdy w obu rolach: pasażera i kierowcy. Zanim ktoś siądzie za
kierownicą, przechodzi szkolenie. Wszystko szczegółowo tłumaczymy, uczulamy na zachowanie rozsądku. Dopiero gdy mamy pewność, że klient jest odpowiednio przygotowany, ruszamy w trasę.
Przejażdżki odbywają się zazwyczaj na autostradzie – kiedy kierowca jest pewny siebie i ma doświadczenie. Można wtedy pozwolić sobie na naprawdę szybką jazdę, co w Niemczech jest dopuszczalne. Jeśli jednak ktoś nie czuje się pewnie, zostają spokojniejsze
drogi. Piotr Świąder relacjonuje: – Maksymalna prędkość, jaką
udało się nam uzyskać to 322 kilometrów na godzinę. Auto pewnie dałoby radę pojechać nieco szybciej, ale zadziałała blokada
psychiczna. Klienci oczywiście takich prędkości nie rozwijają ze
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względu na bezpieczeństwo swoje, innych uczestników ruchu na
drodze i nasze. Kiedyś mieliśmy klienta aż z Brazylii, który przyleciał
stamtąd tylko po to, by się przejechać 300 kilometrów na godzinę.
No cóż, przestraszył się i zwolnił przy prędkości 240 kilometrów na
godzinę.
Ci którzy spróbowali prowadzenia Lamborghini podkreślają, że
to ogromna frajda. Odczucie panowania nad 500 końmi mechanicznymi, które ma się za plecami i które reagują na każde poruszenie naszej nogi na pedale gazu, działa jak narkotyk. Plus oczywiście
wrażenia z szybkiej jazdy. Nie jest więc dziwne, że taka przejażdżka
na długo zapada w pamięć.
Kto chciałby popróbować, może zarezerwować jazdę internetowo za pośrednictwem strony www.emotiondrive.de.
Lamborghini Gallardo Superleggera LP530 to wersja
limitowana (172 sztuki; obecnie w użytkowaniu jest ok. 100).
Rok produkcji: 2010
Pojemność: 4961 cm3
Napęd: 4x4
Moc: 530 PS
Waga: 1330 kg
Przyspieszenie do 100 km/h: 3,5 sekundy
Przyspieszenie do 200 km/h: 12,4 sekundy
Maksymalna prędkość fabryczna: 330 km/h
Spalanie na 100/km: między 20 a 30 litrów benzyny typu super
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Erotyka samochodowa
Autor: Marcin Wiła

Gdyby ktoś zapytał mnie o 10 najładniejszych samochodów, pewnie jednym tchem
wymieniłbym 9 klasyków i Jego. Modernistyczne, włoskie dzieło sztuki o niezwykłej
urodzie - Maserati Gran Turismo.

w

łoskie samochody sportowe najczęściej kojarzone są z Ferrari
lub Lamborghini. Te są głośne,
ekstremalne i wyzywające. Jeśli
natomiast szuka się osiągów, ale
także elegancji, dyskrecji i komfortu należy zwrócić się w kierunku Maserati.
Gran Turismo to pełnoprawne, 4 miejscowe coupe o niezwykłej
stylistyce, łączącej agresję i dynamizm z elegancją i subtelnością,
zaprojektowane przez studio Pininfarina. Samochód jest niewiele
mniejszy od Porsche Panamera i ma prawie 4,9 metra długości.
Układ napędowy jest klasyczny, oznacza to silnik umieszczony
z przodu i napęd na tylne koła. Pod maską wersji Gran Turismo S
pracuje silnik o pojemności 4.7 litra i mocy 440 koni mechanicznych, pozwalający przyspieszyć do 100 km/h poniżej 5 sekund
i maksymalnie osiągnąć 295 km/h. Silnik współpracuje z sekwencyjną skrzynią biegów MC-Shift w układzie transaxle. Umożliwia ona
jazdę w trybie w pełni automatycznym lub z ręczną zmianą przełożeń za pomocą łopatek przy kierownicy.
Do prowadzenia Gran Turismo S nie potrzeba licencji wyścigowej. Samochód mimo dużej mocy nie jest tak trudny do okiełznania, jak niektóre Ferrari z centralnie umieszczonym silnikiem. Często
spotkać się można z określeniem „tam gdzie kończy się Maserati,
zaczyna się Ferrari”. To samochód który dodaje blasku i szyku. Nie
jest zabawką. Wymaga szacunku i respektu, ale potrafi się pięknie
odwdzięczyć. Komfortowy, wręcz luksusowy na co dzień, ale może
też przyprawić o gęsią skórkę i wyzwolić jedyne w swoim rodzaju
emocje, których próżno szukać w BMW M3 czy Mercedesach AMG.
Mimo nowoczesnego wyposażenia czuć w nim ducha dawnych samochodów klasy GT, a on sam godnie reprezentuje legendę Maserati w XXI wieku.
To samochód dla dżentelmena, który prowadzi go w skórzanych rękawiczkach i używa drogich perfum, a na fotelu pasaże-

ra towarzyszy mu życiowa partnerka. Jednonocne eskapady do
klubu nie są w jego stylu. Jest stały w uczuciach i bardzo często
zostaje ze swoim kierowcą na długie lata. Takie właśnie jest Maserati, uzależnia i kiedy raz się go spróbuje, nie chce się tego
zmieniać.
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MITSUBISHI
WJEŻDŻA DO KOSZALINA
Autor: Adam Różański

Firma Drewnikowski, dealer marki Citroen, rozszerza swoją działalność w Koszalinie
o samochody Mitsubishi. Oficjalne otwarcie sprzedaży zaplanowane jest na początek
sierpnia br., ale auta będą do obejrzenia już na kilka dni przed końcem lipca.

p

ani Ewa Misiak, dyrektor oddziału firmy Drewnikowski, zapowiada: – Będziemy prezentować pełną gamę samochodów osobowych
Mitsubishi, choć na początku bez modelu
L200, czyli popularnego pickupa. Jego premiera po zmianach jest przewidziana w Polsce
w październiku tego roku. Zaprezentujemy ją
od razu również w naszym salonie. Wszystkie inne modele będą do
dyspozycji klientów, również te przeznaczone do jazd testowych.
Proponujemy klientom pełną gamę modeli w różnych wersjach
silnikowych i wyposażenia, będzie istniała możliwość zamówienia
samochodu do produkcji, czyli wersji dla najbardziej wymagającego klienta. Cykl produkcyjny to dwa miesiące, licząc od początku
miesiąca następującego po złożeniu zamówienia, czyli zamawiając
auto np. 20 lipca, odbierzemy je na koniec września. Warto zaznaczyć, że producent udziela pięcioletniej gwarancji na wszystkie modele, co jest potwierdzeniem niezawodności marki.
– Rozszerzamy ofertę naszego salonu o SUV-y i samochody terenowe – mówi dyrektor Ewa Misiak. – Mitsubishi Pajero świetnie wypada na rajdach i imprezach offroadowych, jest typowym autem terenowym. ASX jest miejskim SUV-em z napędem na dwa lub cztery
koła ( 2WD lub 4WD). Outlander to również napęd na dwa lub cztery koła. Występuje on również w wersji PHEV, a to oznacza, że ma
silnik benzynowy o mocy 121KM i dwa silniki elektryczne o mocy
82 KM każdy, czyli jest to auto w części elektryczne z możliwością
doładowania ze zwykłego gniazdka elektrycznego, na przykład

w garażu. Z kolei model Lancer jest osobowym sedanem, świetnie
wyposażonym z ceną od 59 990zł. A najmniejszy z całej palety Space Star to miejskie autko ze zużyciem od 4,6l/100km i w cenie od
39 990 zł. Jak widać, jest w czym wybierać.
Mitsubishi nie ma jakiejś wąsko zakreślonej grupy docelowej.
Proponuje samochody o różnym charakterze i przeznaczeniu. Można się spodziewać, że w Koszalinie od razu zainteresują się nimi firmy i osoby, które do swojej pracy potrzebują wozów z napędem na
cztery koła jak i ich pasjonaci. – U nas każdy klient znajdzie coś dla
siebie. Albo komfort, jaki dają samochody francuskie, albo japońską technologię samochodów z napędem 4WD – zapewnia Ewa
Misiak.

Drewnikowski Sp. z o.o., Koszalin, ul. Piastowska 1, telefon 94 343 09 93, 94 343 09 94
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GARBUSY
JAK ICH NIE KOCHAĆ?
Autor: Adam Różański / Foto: Łukasz Machocki

Blisko dwieście osób tworzących 81 załóg wzięło udział w XI Nadmorskim Zlocie VW
Garbus & Co., który miał miejsce w miniony weekend (27-29 czerwca br.) w Niechorzu.
Podobnych spotkań latem odbywa się w kraju dużo. Ten zlot jest jednak inny niż
pozostałe. Jego przygotowanie nie odbywa się w sposób sformalizowany, w oparciu
o klub miłośników kultowych aut VW. Tutaj działa spontaniczna energia grupy przyjaciół.

w

tym roku, po raz pierwszy Nadmorski Zlot VW Garbus & Co.
miał sponsorów. Jego organizację wsparły firmy Krotoski-Cichy
(koszaliński dealer Volkswagena)
oraz Gulf (producent olejów silnikowych.
„Co.” w nazwie zlotu to informacja, że oprócz garbusów mogą
w nim uczestniczyć i inne model spod znaku VW, ale wyłącznie chłodzone powietrzem. Stąd na zlotowym biwaku i w czasie paradnego
przejazdu można było zobaczyć np. słynne „ogórki”.
Ale głównymi bohaterami były oczywiście „żuczki”. Wypieszczone przez właścicieli, pieczołowicie odnowione. Często z roczników
starszych niż ich posiadacze. Pan Mirosław Hussakowski, na co dzień
architekt, mówi: – Mój garbus ma 55 lat, a sprawuje się bez zarzutu.
Odpłaca mi w ten sposób za szacunek jakim go darzę, za godziny
pracy i mnóstwo serca włożonego w renowację.
Zlot ma charakter rodzinny. Przez trzy dni bawili się na nim nie
tylko dorośli, ale również dzieci. Pani Anna Szałapska, na co dzień

bankowiec, podkreśla jeszcze jedną wyjątkową rzecz: – Umawiamy
się, że co roku zbieramy pieniądze, aby pomóc komuś w potrzebie.
W zeszłym roku była to rodzina, w której dzieci marzyły o komputerze, a z powodu biedy nie miały na niego szansy. W tym roku również mieliśmy swój cel charytatywny. To na pewno również odróżnia
nasz zlot od innych. Oczywiście w czasie wakacji jeździmy również
na inne „garbusowe” imprezy. Nasze dzieci już nie mogą się ich doczekać.

Krotoski-Cichy Koszalin
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KUPUJEMY
UŻYWANY SAMOCHÓD.
PRZYDATNE WSKAZÓWKI
Autor: Adam Różański / Foto: Alla Pozmogowa

Są kierowcy, którzy cenią tylko samochody nowe, wprost z dealerskiego salonu. Inni
uważają, że bardziej opłaca się co pewien czas wymieniać auto używane… na używane.
Co lepsze? Spór nierozstrzygalny, a decyzja zależna głównie od zasobności portfela.
Jednak jeśli stawiamy na samochody z drugiej ręki, stajemy przed pytaniem:
jak wybrać to właściwe? O podpowiedzi poprosiliśmy eksperta
- Piotra Rowińskiego, właściciela koszalińskiej Auto Galerii.

w

okół handlu autami używanymi narosło wiele mitów. Jednym z nich jest
przekonanie, że samochód
najłatwiej jest sprzedać latem. Nie ma sezonowości!
Polska to nadal kraj pod
wieloma względami mocno nieprzewidywalny, w którym trudno
planować cokolwiek. Zdarzało się, że styczeń, miesiąc teoretycznie
martwy, był dla branży najlepszym miesiącem w roku.

„

Ile możesz wydać?
Ubolewam, że nadal głównym kryterium wyboru używanego samochodu, jest jego cena. To błąd! Ona jest ważna, ale nie najważniejsza. Powinniśmy wzorować się na Niemcach, uczyć się na ich
doświadczeniach. Oni przez kilkadziesiąt lat przechodzili to, co my
przechodzimy obecnie.
Kupując używane auto, powinniśmy na początek określić, jaki
mamy budżet. Zauważyłem ciekawą prawidłowość. Jeśli ktoś ma
do dyspozycji 20-30 tysięcy złotych, od razu wie, że będzie to
rocznik „niemłody”. Ale z kolei ci, którzy mają do wydania np. 50
tysięcy złotych, przyjmują założenie, że powinni kupić auto „prawie
nowe”. Znowu błąd w myśleniu. Rozważmy taką sytuację. Za owe 50
tysięcy samochód określonej marki chce sprzedać sąsiad – emeryt. Auto ma pięć lat, przez cały czas było garażowane, przejechało
35 000 km. Auto dwuletnie tej samej marki, również za 50 tysięcy złotych, ma do sprzedania młody handlowiec, który przejechał
nim 150 000 km. Auta są identyczne, różni je tylko rok produkcji.
Które warto wybrać? Słusznie – to od sąsiada. Unikniemy niespodzianek.
Rocznik to fetysz

Piotr Rowiński, właściciel Auto Galerii

Warto przestawić na inne tory myślenie o roczniku samochodu.
Obecnie auta są bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie,
nie „gniją” jak te produkowane np. 30 lat temu. W zależności od
marki mają do 12 lat gwarancji na perforację. Dlatego przy ocenie
używanego samochodu istotniejszą informacją niż rocznik jest data
pierwszej rejestracji. Zdarzało się bowiem, że duże partie wypro-
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dukowanych aut stały na fabrycznych parkingach albo w składach
– z różnych przyczyn. Na przykład takiej, że w czasie kryzysu producent nie mógł ich sprzedać w odpowiedniej cenie, więc „wziął na
przeczekanie”. Mieliśmy więc do czynienia z samochodami teoretycznie dwuletnimi, a w rzeczywistości nowiutkimi.
Utrata wartości
Opłaca się uzyskanie orientacji, w jakim stopniu poszczególne
marki tracą na wartości jako auta używane. Są takie, których wartość
po opuszczeniu salonu spada niemal automatycznie nawet o 20-30
procent. Inne tracą mniej. Zawsze jest to jednak duża kwota. Później
każdy kolejny rok to ubytek wartości. Z tym, że w przypadku niektórych jest on stosunkowo wolny, a w przypadku innych następuje
bardzo szybko.
Gdzie szukać informacji ten na temat? Są specjalistycznie firmy,
które przeprowadzają takie badania. Warto zajrzeć na ich strony internetowe. Ja optuję za samochodami niemieckimi, bo na nich traci
się najmniej, tak jak na niektórych markach azjatyckich.
Nie bój się wyprzedaży
Konkurencja na rynku motoryzacyjnym jest tak duża, że poszczególne
marki już w październiku, listopadzie
ogłaszają wyprzedaże rocznika. Trwają one czasami do kwietnia następnego roku. Jeśli wiemy, że chcemy
autem pojeździć parę lat, nie wahajmy się skorzystać z takiej oferty. Ma
on w momencie zakupu teoretycznie
rok, ale przecież wiemy, że jest zupełnie nowy. Na dokładkę, oprócz
niższej ceny, możemy uzyskać wartościowe bonusy. A po paru latach,
przy odsprzedaży, jak w przykładzie
z sąsiadem-emerytem, bardziej będzie się liczył stan techniczny i stopień zużycia niż nominalny rocznik
produkcji.

drzwi może się kryć jakieś poważne uszkodzenie i związana z nim
naprawa – na przykład stałych elementów karoserii.
Badanie powłoki lakierniczej zajmuje sporo czasu, ale naprawdę
warto je wykonać. Uzyskujemy pewność, że kupujemy auta najwyżej po drobnej kolizji albo zarysowaniu, a nie gruntownie remontowane.
Historia serwisu i napraw
Odradzam kupowanie samochodów bez książek serwisowych,
bez znanej historii, bez kompletu oryginalnych kluczyków! Większość marek prestiżowych rejestruje wszystkie naprawy gwarancyjne – nieważne w jakim kraju się one odbyły. To bardzo ważne
i użyteczne, bo jak na widelcu mamy liczbę napraw gwarancyjnych,
wymienione części, awarie. Przy czym duża liczba napraw gwarancyjnych nie powinna być automatycznie czymś zniechęcającym,
bo może właściciel był pedantyczny i reagował na najmniejszy
drobiazg? Warto się w to zagłębić. Zdaję sobie sprawę, ze nie dla
każdego znalezienie potrzebnych informacji w Internecie to łatwa
rzecz. Można po pomoc przyjść na przykład do nas.
Wiarygodność ma swoją cenę. Dlatego rada dla użytkowników
samochodów: dbajmy o to, by dokumentować wszystko, co działo się
z samochodem. Zachowujmy faktury,
raporty serwisowe. Ba, warto nawet
wykonać dokumentację fotograficzną w przypadku kolizji, otarć. Łatwiej
nam będzie auto sprzedać, jeśli będziemy mogli to wszystko nabywcy
pokazać.
Ekspertyza

Oprócz wspomnianego wcześniej
badania stanu powłoki lakierniczej,
należy oczywiście wykonać ogólny
przegląd. To nie jest duży wydatek –
raptem kilkadziesiąt złotych. My sami,
jako sprzedawca aut używanych,
w każdym ogłoszeniu podajemy
informację, że zgadzamy się na inspekcję. Każdy klient może zażyczyć
Istotne liczby
sobie opinii rzeczoznawcy zrzeszonego w systemie DEKRA. A to oznaSkoro nie cena i nie rocznik, to co
cza, że przygotowując samochód
się powinno liczyć? Przede wszystkim
do sprzedaży musimy go dokładnie
liczba przejechanych kilometrów! Nie
Piotr Rowiński, właściciel Auto Galerii i Anna Tomaszewska, dyrektor handlowy
„prześwietlić” i uczciwie przedstawić
„stan licznika”, ale rzeczywisty przeklientowi wszelkie okoliczności.
bieg. To jest kryterium najważniejsze.
Warto pamiętać, że osoby kupujące auta w komisach chroni prawo.
Nie powinniśmy wierzyć na słowo, że licznik nie był przestawiany.
Powinniśmy żądać książki wozu i o ile to możliwe – a większość ma- Dochodzi bowiem do zakupu konsumenckiego, a więc komis ponosi
rek już prowadzi ścisłą dokumentację serwisową – sprawdzić histo- odpowiedzialność za to, co sprzedaje. Kupując samochód na giełdzie, prywatnie, na umowę cywilnoprawną, bez faktury, takiej ochrorię samochodu.
Ważna jest również liczba właścicieli. Co innego, gdy 100 tysięcy ny kupujący się pozbawia. Odpowiedzialność komisu jest naprawdę
kilometrów zrobi wozem jego jedyny właściciel, a co innego gdy poważna, praktycznie taka sama jak odpowiedzialność sprzedawcy
samochodu nowego, o czym ludzie zazwyczaj nie wiedzą.
tyle samo „nakręci” kilkuset klientów wypożyczalni samochodów.
Powłoka lakiernicza
Jeśli kupujemy samochód, który ma nam posłużyć parę lat, warto
poświęcić czas na dokładne jego sprawdzenie. Od roku polski ustawodawca pozwala na poznawanie historii samochodu w Internecie.
Wiemy więc, jak często i gdzie przechodził on przeglądy techniczne, jaka była historia ubezpieczenia. Ale tak naprawdę istotne dane
przynosi dopiero weryfikacja w warsztacie diagnostycznym.
Koniecznie trzeba zmierzyć grubość powłoki lakierniczej i to nie
pobieżnie. Zajrzyjmy w różne miejsca, bo dziś już można kupić całe
elementy (na przykład drzwi) w określonym kolorze i je wymienić
w taki sposób, że nikt nie zwróci uwagi. Tymczasem za wymianą

Nie wierz w super okazję
Przy zakupie auta sprawdza się zasada, że nie opłaca się kupować
rzeczy tanich. Niska cena pociąga za sobą niską jakość, nietrwałość,
ukryte wady. Połakomienie się na „okazyjną cenę” może drogo kosztować. Rozmaici drobni handlarze potrafią szybko poprawić wygląd
samochodu. Karygodne cofanie liczników to jedna z głównych, ale
nie jedyna pułapka. Dopiero sprawdzenie auta w odpowiednio
wyposażonym warsztacie albo przez rzeczoznawcę daje prawdziwy obraz przedmiotu. W Auto Galerii uruchamiamy właśnie serwis
i wprowadzamy usługę sprawdzenia samochodu przed zakupem.
Będziemy ponosić odpowiedzialność za wystawioną opinię.

Koszalin, ul. Gnieźnieńska 32, 94 347-80-70; 608 888 188; salon@auto-galeria.com.pl
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Niedawno w koszalińskim salonie Peugeot odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków od 25-tysięcznego samochodu sprzedanego w ramach trwającego od 2011 roku ogólnopolskiego programu Peugeot Używany
Gwarantowany. Auto to zostało sprzedane akurat przez koszalińskiego dealera tej marki, czyli firmę Mojsiuk Motor. Nabywczynią używanego peugeota 508 została pani Dominika Fitrzyk-Mazanowicz ze Szczecina.
- Od zawsze jeździliśmy peugeotem i nie mamy zamiaru rezygnować z tej marki. Nigdy nie było żadnych tematów awaryjnych, auto jest piękne, więc po co zmieniać – powiedziała podczas uroczystości klientka.

UŻYWANY Z GWARAnCJĄ
Autor: Marcin Nowak

Rynek samochodów używanych w Polsce wciąż rośnie i stale się przeobraża. W naszym
kraju na 1000 mieszkańców zarejestrowane są 653 pojazdy. Oznacza to, że Polska
przekroczyła średnią unijną (484/1000). Od paru lat w obrocie używanymi
uczestniczą również dealerzy wcześniej oferujący wyłącznie nowe auta.
I zyskują na nim coraz większe znaczenie, bo mają do zaoferowania
przemawiające do wyobraźni klientów korzyści.

o

becnie przetacza się przez Polskę społeczna debata na temat procederu
„przekręcania liczników” w samochodach używanych. Nadal nietraktowanego – niestety – przez prawo jako
oszustwo i nieściganego. Problem ten
dotyczy zarówno aut sprowadzanych z zagranicy, jak i obrotu krajowego. Internet, prasa i telewizja motoryzacyjna przepełnione są
informacjami na temat tej plagi.
Wielu potencjalnych nabywców wstrzymuje się od zakupu lub
wymiany obecnie posiadanego samochodu w obawie przed nierzetelnym sprzedawcą samochodu używanego. Klient taki, nie
mając żadnego zaplecza w postaci znajomego mechanika, czy zaufanego warsztatu samochodowego, jest bez szans w momencie

zakupu, bo nie dysponuje wiedzą ani sprzętem umożliwiającym mu
dogłębne sprawdzenie stanu technicznego i rzeczywistego przebiegu takiego samochodu.
Nasuwa się od razu pytanie – jak można ustrzec się takiej sytuacji? Jest bardzo proste rozwiązanie. Wychodząc naprzeciw klientom i zapotrzebowaniu płynącemu z rynku autoryzowani dealerzy
samochodów nowych oferują obecnie także samochody używane.
Jest tutaj jednak zasadnicza różnica pomiędzy ofertą dealera a indywidualnego oferenta. Samochody oferowane przez dealerów są
samochodami sprawdzonymi technicznie, ze znaną historią serwisową auta – w tym również potwierdzeniem liczby przejechanych
kilometrów. I co najważniejsze: udzielana jest na nie gwarancja.
Tak właśnie sprawdzoną ofertę proponuje swoim klientom Grupa Mojsiuk. Dostępne samochody używane w salonach Mercedes-
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Benz i Honda, są oferowane w ramach wewnętrznego programu
dealera, natomiast w ramach marki Peugeot samochody używane są sprzedawane w ramach programu tego producenta, gdzie
udzielona gwarancja jest honorowana we wszystkich autoryzowanych stacjach tej francuskiej marki.
Ale to nie wszystko. Koszaliński dealer ma w swojej ofercie samochodów używanych również inne marki niż Mercedes, Honda
czy Peugeot. Po dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego samochodu, stanu jego powłoki lakierniczej i historii jest możliwość
odkupienia od klienta samochodu każdej marki, przy czym wycena
takiego samochodu jest bezpłatna.
– Zaufanie i spokojna głowa – mówi Jacek Chitruszko, doradca
handlowy z salonu Peugeot Samochody Używane. – To nie hasła reklamowe, ale fakty. Każdy klient, który kupuje samochód w ramach
tego programu, otrzymuje 12 lub 8 miesięcy gwarancji PEUGEOT
UŻYWANY GWARANTOWANY. Ważną informacją jest to, że gwarancja jest bez limitu kilometrów. Klient może być pewny, że nie będzie miał innych kosztów użytkowania samochodu poza normalną
eksploatacją i przeglądami zalecanymi przez producenta. Możliwe
jest nawet przedłużenie tej gwarancji – PEUGEOT Assistance do 24
miesięcy.

klienci korzystają z usługi PEUGEOT Assistance. Wystarczy tylko
jeden telefon do centrum PEUGEOT Assistance, aby otrzymać
pomoc, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu w Europie. Dzięki PEUGEOT Assistance klient może wybierać
z szerokiej oferty innych, dodatkowych przywilejów, takich jak: holowanie, samochód zastępczy, pokrycie kosztów hotelu, wynajęcie
samochodu. PEUGEOT Assistance otacza swoją pomocą wszystkie
osoby podróżujące samochodem w momencie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia, w maksymalnej liczbie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Wygodne finansowanie
Istnieje możliwość skorzystania ze specjalnej oferty finansowej
na zakup samochodu. W autoryzowanym salonie Peugeot Mojsiuk
Motor, kupując samochód w ramach programu, klienci otrzymują
możliwie najlepiej dopasowaną ofertę zawierającą różne opcje sfinansowania poprzez kredyt lub leasing.

Proste zasady z PEUGEOT
Jeżeli Twój samochód zakupiony w ramach programu Peugeot
Używany Gwarantowany uległ awarii podczas jazdy albo nie możesz go uruchomić w trakcie trwania gwarancji, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem samochodów Peugeot Mojsiuk Motor, aby
uzyskać stosowną pomoc.
Gwarantowana jakość
W ramach programu oferowane są samochody w doskonałym
stanie. Jeżeli jednak klient ma co do tego wątpliwości ma możliwość pełnego wglądu w Certyfikat Jakości Pojazdu. Oznacza to, że
samochód przeszedł drobiazgowy przegląd wykonany wg standardów niemieckiej firmy DEKRA, co jest najlepszym dowodem potwierdzającym wysoką jakość. W ramach Certyfikatu sprawdzonych
zostało ponad 100 najbardziej istotnych ze względu na eksploatację oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym zespołów i układów
w samochodzie.
Mobilność
To duży komfort wiedzieć, że w razie konieczności można liczyć
na pomoc profesjonalnego zespołu. W czasie trwania gwarancji

Zapraszamy do salonów Grupy Mojsiuk:
Mercedes-Benz Stare Bielice pod Koszalinem i Mercedes-Benz
Szczecin Dąbie, tel. 795-142-622 i 692-409-582;
e-mail: grzegorz.jackowski@mojsiuk.pl
Honda Stare Bielice, tel. 692-409-445 i 692-877-985;
e-mail: jacek.rachwalski@mojsiuk.pl
Peugeot Stare Bielice, tel. 600-546-671.
(jacek.chitruszko@mojsiuk.pl)
Oferta jest stale aktualizowana na stronie: www.uzywane.mojsiuk.pl

Nie każdy samochód może zakwalifikować się do programu Peugeot Używany Gwarantowany. Obejmuje on samochody wszystkich marek, a głównym kryterium – obok sprawności technicznej
– jest wiek. Segment premium, to auta do 5 lat z przebiegiem
mniejszym niż 100 tys. km, z kolei komfort dotyczy samochodów
do 8 lat, które przejechały do 150 tys. km.
Zakup samochodu używanego poprzez autoryzowanego dealera jest zakupem w pełni bezpiecznym,
a kupujący ma pewność że jest objęty opieką również po zakupie samochodu.
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SUKCES
KOSZALIŃSKIEGO DEALERA
Autor: Adam Różański

Miło słyszeć takie wieści. Koszaliński dealer Peugeot, firma Mojsiuk Motor, okazał się
zwycięzcą polskiej edycji konkursu „Road to Roland-Garros 2015”. Wykazał się
największą dynamiką sprzedaży aut spośród wszystkich dealerów tej marki w Polsce.
Podwoił sprzedaż w stosunku do założonego planu! - To wszystko dzięki naszym
klientom – mówią skromnie w Mojsiuk Motor. – Bez zaufania klientów
ten sukces nie byłby możliwy. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni.

n

agrodą był wyjazd na finał męskiego
turnieju tenisowego na legendarnych
kortach Roland Garros w Paryżu – jednej
z najbardziej prestiżowych imprez w tej
dyscyplinie sportu na świecie, gdzie
spotkało się 30 najlepszych dealerów
Peugeot z 15 krajów. Agnieszka Mojsiuk,
dyrektor firmy Mojsiuk Motor, wróciła z Paryża pełna wrażeń: – Możliwość oglądania na własne oczy najlepszych tenisistów świata to
wspaniałe przeżycie. Nawet dla kogoś, kto tego sportu nie uprawia
i nie interesuje się nim na co dzień. Turniej ma swój niepowtarzalny
klimat i oprawę. Jedyną niedogodnością był nieznośny, nietypowy
o tej porze roku upał.
Jak podkreśla dyrektor Agnieszka Mojsiuk, zwycięstwo w konkursie to zasługa przede wszystkim ekipy sprzedawców, z kierownikiem Dariuszem Kieliańskim na czele: – Jestem z chłopaków bardzo
dumna. Ciężko na ten sukces zapracowali, pokazując profesjonalizm i ambicję.
Dariusza Kieliańskiego zapytaliśmy o to, jak buduje się tak skuteczny zespół handlowy, który jest w stanie osiągnąć lepsze wyniki
niż dealerzy w dużo zamożniejszych miastach niż Koszalin? Pan Dariusz mówi: – Każdy kto odwiedził nasz salon wie, że u nas nie ma

sprzedawców samochodów, ale są doradcy handlowi. Niuans polega na tym, że szukamy optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Staramy się wczuć w ich potrzeby oraz sytuację. Takie rozmowy handlowe to jak wizyta u krawca, który szyje garnitur na miarę.
Obsługujemy klientów tak jak sami chcielibyśmy być obsługiwani,
a najlepszym komplementem jest polecenie nas swojej rodzinie
oraz znajomym. Aby móc lepiej sprostać oczekiwaniom klientów
nasz dział handlowy podzieliśmy na obsługę firm oraz klientów indywidualnych. Dlatego mamy doradcę handlowego B2B Arka Gil,a
którego nie są w stanie zaskoczyć pytania odnośnie specjalistycznych zabudów aut ciężarowych oraz doradcę Darka Pietrulewicza,
doskonale znającego wszystkie nasze produkty. Marka Peugeot ma
do zaoferowania wiele modeli z różnych segmentów, a jeśli dodamy do tego cały pakiet korzyści w postaci promocyjnych kredytów
popularnie nazywanych 50/50, 4 razy 25%, 3 razy 33% oraz promocyjne pakiety ubezpieczeniowe, to nie ma innej możliwości jak
wybór nowego Peugeota! Klienci doceniają także możliwość korzystania z całodobowego assistansu oraz z możliwości użytkowania
samochodów zastępczych, kiedy korzystają z naszego serwisu czy
też z blacharni-lakierni. Zawsze uważałem, że samochody należy
sprzedawać „przez serwis”, dlatego staramy się, żeby to miejsce
było przyjazne dla naszych klientów.

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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MODA PROSTO Z KOSZALINA
Autor: Mateusz Prus / Foto: Marcin Torbiński/Marcin Betliński

Trzecia publiczna prezentacja prac projektantek mody z The North Fashion była
rzeczywiście publiczna. Odbyła się 13 czerwca br. przed koszalińskim
ratuszem. Zapleczem pokazu stała się restauracja City.

N

a co dzień dziewczyny są studentkami Instytutu Wzornictwa. Ucząc się, tworzą projekty biżuterii, ubrań, przedmiotów
użytkowych. Żal by zalegały one w uczelnianych magazynach.
Dlatego młode artystki starają się je jak najczęściej pokazywać.
To był już trzeci i jednocześnie największy ich wspólny pokaz.
Joanna Haracewiat, przewodnicząca obecnie kołu „The North
Fashion”, ocenia: – Kosztowało to dużo wysiłku, ale warto było.
Pokazujemy się ludziom i jest to dla nas reklama.
Joanna Haracewiat razem z Natalią Rawską pokazały swoje
kolekcje biżuterii. Śmieją się, że się uzupełniają. Natalia tworzy
biżuterię delikatną, minimalistyczną, a Joanna odwrotnie – dużą,
wręcz monumentalną. Damskie ozdoby powstają w Laboratorium Biżuterii pod okiem Emiliana Reiskego, który pomaga
dziewczynom w uzyskaniu fantazyjnych kształtów ich wyrobom.
Poza dwiema kolekcjami biżuterii, widzowie mogli ocenić
dziewięć odzieżowych kolekcji indywidualnych i jedną zbiorową
zatytułowaną „Arktyka”. Tematyka kolekcji indywidualnych była
bardzo różnorodna. Maria Magdalena Bartoszuk zainspirowała

się na przykład mikrokosmosem, prezentując ubrania przypominające owady, a dla Martyny Lach inspiracją stała się kolorowa
rafa koralowa.
– Zawsze malowałam i zawsze chciałam iść na studia artystyczne. Zobaczyłam ogłoszenie o naborze do koła naukowego i się
zgłosiłam. Po skończeniu studiów chciałabym nadal zajmować
się tematyką mody – mówi Martyna Lach.
W pokazie wzięły udział modelki-amatorki wybrane wcześniej
w castingu zorganizowanym w Klubie Studenckim „Kreślarnia”.
Jedną z nich była Natalia Sencio: – Zawsze interesowała mnie
moda. Stwierdziłam, że mogę spróbować. Wszystkie kolekcje
bardzo mi się podobały. Ja prezentowałam cztery. Kolekcja Marceliny Kakowskiej była bardzo kobieca, ale wspaniale czułam
się w ubraniu od Marii Magdaleny Bartoszuk, a przypominałam
w niej pająka.
Jako że Koszalin ma odnowiony plac przed ratuszem odwiedzany chętnie przez mieszkańców, to dziewczyny z „The North
Fashion” chciały właśnie tam zorganizować pokaz. Bez pomocy
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kierownictwa restauracji City to by się nie udało. – Bardzo popieramy tego typu inicjatywy – mówi Klaudia Korczak, menedżerka
City. – Staramy się wspierać ludzi z pomysłami. Dzięki temu miasto nabiera barw. Cieszymy się, ze dzięki nam pokaz mógł odbyć
się w samym sercu Koszalina – dodaje.
Dr Alina Adamczak, opiekunka koła „The North Fashion”, jest
dumna ze swych podopiecznych, ale jednocześnie krytyczna
wobec pokazu: – Było sporo niedociągnięć, mogłoby być lepiej
– mówi. – Poziom prac był wysoki, bo są to w większości prace
dyplomowe. To już dobrej klasy krawiectwo.
Dr Alina Adamczak wspomina o krawiectwie, bo poza samym
zaprojektowaniem, dziewczyny muszą ubrania uszyć. Pomaga im
w tym Katarzyna Eisen z Pracowni Krawiectwa w Istytucie Wzornictwa.
– Konsultuję projekty, dobieram tkaniny. Jednak samo wykonanie to już sprawa dziewczyn. Ja tylko im to ułatwiam – mówi
skromnie pani Katarzyna. – Myślę, że część dziewczyn po skończeniu studiów będzie pracować w branży odzieżowej. Na suk-

ces w tej branży składają się po połowie talent i szczęście. Nie
jest łatwo się przebić się na rynku mody, tym bardziej z własną
marką.
Blisko ekstraklasy świata mody znalazła Sara Betkier. Studentka wzięła udział w programie telewizyjnym „Project Runawany”
dzięki czemu stała się rozpoznawalna. Sara pokazała męską kolekcję charakteryzującą się nietypowym krojem i nowoczesnym
wykonaniem. Inspiracją była surowość i symetria architektury.
Większość dziewczyn kończy już studia. Jak same mówią,
chciałyby bardzo aby, nowe studentki kontynuowały działalność koła „The North Fashion”. – W tym roku miałyśmy oblężenie
w czasie naboru do koła. Przyjęłyśmy sporo nowych osób – mówi
Natalia Rawska. – To dobrze wróży kołu na przyszłość.
– Nie każdego roku zdarza się wianuszek tak zdolnych studentek – mówi dr Alina Adamczak. – Zapraszamy maturzystów do
udziału w rekrutacji na studia. Może dzięki nim takie wydarzenia
jak „Fashion Day 2015” staną się trwała tradycją w Koszalinie –
dodaje.
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CZASAMI PODRÓŻ
TO KOSZMAR
Autor: Agnieszka Rożańska

Mamy wakacje, a więc czas intensywnych podróży. Jednak nie dla wszystkich
są one przyjemne. Szczególnie silne objawy choroby lokomocyjnej mają dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jak przeciwdziałać
chorobie ruchu? Jak skutecznie łagodzić jej objawy?

c

horoba lokomocyjna wywoływana jest przez
podróż różnymi środkami transportu: samochodem, autobusem, pociągiem, samolotem czy
statkiem. Najczęściej dotyczy kilkuletnich dzieci,
u których układ nerwowy nie jest jeszcze w pełni dojrzały.
Zwykło się mówić, że mija z wiekiem – niestety, co dziesiąty dorosły „nie wyrósł” z choroby lokomocyjnej. Do tego choroba morska,
jeden z rodzajów choroby lokomocyjnej, dotyka praktycznie każdego na morzu, niezależnie od jego doświadczenia w pływaniu na
statkach. Jest to przykład schorzenia, któremu łatwiej zapobiegać
niż leczyć jego skutki.
Skąd się bierze choroba lokomocyjna?
Bezradny umysł

Przyczyną choroby lokomocyjnej, nazywanej też kinetozą lub
chorobą ruchu, jest brak zgodności pomiędzy tym, jakie informacje otrzymuje mózg ze zmysłu
wzroku oraz z błędnika. Najczęściej oczy widzą przemieszczenie
i zmianę otoczenia w czasie jazdy, a błędnik wysyła informację
o tym, że ciało się nie przemieszcza. Każda siła działająca na błędnik w czasie drogi, np. podczas
przyspieszania, hamowania czy
po prostu kołysania, powoduje
reakcję – mdłości, osłabienie czy
zmęczenie.
W chorobie morskiej objawy
pojawiają się najczęściej pod pokładem, ponieważ – odwrotnie
niż w innych środkach lokomocji – oczy nie rejestrują ruchu i przemieszczenia (nieruchoma kajuta), zaś błędnik wyczuwa, że ciało się
przemieszcza (kołysanie statku na morzu, ruchy góra-dół).
Początkowo osoba cierpiąca na chorobę lokomocyjną odczuwa
brak apetytu, uczucie niewygody, złe samopoczucie i zmęczenie.
Potem mogą dojść do tego bóle i zawroty głowy, nudności, suchość ust lub ślinotok, nadmierne poty i wymioty.
Lepiej zapobiegać
Istnieje szereg zaleceń przed podróżą dla osób cierpiących z powodu choroby lokomocyjnej.
Przede wszystkim radzi się korzystać raczej z pociągu niż z autobusu czy samochodu ze względu na mniejsze kołysanie. Jeśli możemy, podróżujmy nocą, kiedy możemy zamknąć oczy i przespać
najgorszy czas.
Jeśli jest to niemożliwe, wyśpijmy się przed drogą. Wypoczęty organizm lepiej poradzi sobie z kołysaniem i jego skutkami. Siadajmy

zawsze przodem do kierunku jazdy i skupmy się na jednym punkcie
za oknem – najlepiej na horyzoncie. Patrzenie na mijane drzewa czy
słupki drogowe może wzmóc nudności, podobnie jak wypalenie
papierosa przed drogą.
Lepiej w czasie jazdy posłuchać muzyki lub rozmawiać ze współpasażerami, aby odwrócić uwagę od niemiłych objawów, niż czytać
książkę czy gazetę. W czasie drogi podeprzyjmy dobrze głowę –
dzięki temu błędnik będzie mniej dokuczał.
Przed wejściem do samochodu czy pociągu warto zjeść lekki posiłek. Gdy nie zjemy nic, to szybciej dopadną nas objawy choroby
lokomocyjnej, podobnie jak po tłustym lub obfitym jedzeniu. Nie
należy też pić napojów gazowanych.
Znaczenie ma również miejsce,
w którym usiądziemy. W samochodzie, autobusie czy pociągu
należy siadać jak najdalej od osi
kół, zaś w samolocie siadajmy nad
skrzydłem. W czasie jazdy wietrzmy pojazd tak często, jak to tylko
możliwe lub używajmy klimatyzacji. Róbmy też częste przerwy, aby
dać odpocząć błędnikowi.
Już w porządku,
mój żołądku
Gdy wiemy, że trudno nam
będzie się odpowiednio przygotować do drogi, pozostają nam
środki, zmniejszające negatywne skutki choroby lokomocyjnej.
Należą do nich leki zawierające
dimenhydrynat, dostępne bez recepty (np. Aviomarin) w postaci tabletek czy gum, jak również dostępne na receptę preparaty z prometazyną (np. Diphergan). Istnieje też szereg naturalnych środków,
które mogą złagodzić nudności i zwiększyć komfort podróży.
Jednym z nich jest imbir, stosowany już podczas pierwszych
podróży osadników do Ameryki. Udowodniono, że dwie kapsułki
sproszkowanego imbiru są skuteczniejsze niż środek z dimenhydrynatem. Dzieje się to prawdopodobnie dzięki temu, że imbir
wchłania kwasy z przewodu pokarmowego, zapobiegając w ten
sposób nudnościom. Niektórzy polecają ssanie cukierków miętowych w czasie drogi. Pomocne mogą być również migdały. Można
posiłkować się także zimnymi okładami na czoło i kark.
Choć, co zaskakujące, zastosowanie jakiegokolwiek środka przeciw chorobie lokomocyjnej znacząco poprawi przyjemność z jazdy
– nawet gdy będzie to placebo. W 73 przypadkach na 100 po podaniu placebo objawy kinetozy ustąpiły całkowicie, 24 proc. badanych uznało, że czuje się znacznie lepiej, a zaledwie 3 proc. nie poczuło różnicy. Pokazuje to, jak ważna jest nasza psychika w leczeniu
choroby lokomocyjnej.
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KOSMACI
PO PRZODKACH
Autor: Agnieszka Rożańska

Obecne kanony estetyczne akceptują właściwie tylko włosy rosnące na głowie.
Wszystkie inne (na nogach, rękach, pod pachami, łonowe) powinny zostać
usunięte. Zanim jednak poddamy się kompletnej depilacji, pomyślmy jakie
znaczenie dla naszych przodków miały poszczególne rodzaje owłosienia.

n

a samej głowie człowiek ma od stu do stu pięćdziesięciu tysięcy włosów. Więcej włosów mają
zwykle osoby o jaśniejszych włosach (180 do 750
włosów na centymetr kwadratowy), ponieważ są
one cieńsze niż te ciemne. Bruneci i brunetki mają zwykle od 150
do 500 włosów na każdy centymetr kwadratowy skóry głowy. Trudno jest oszacować, ile włosów mamy na całym ciele, bo zależy to
od wielu czynników, takich, jak chociażby: płeć, wiek czy kondycja
zdrowotna.
Włosy na głowie rosną zwykle w tempie około centymetra na
miesiąc, co daje średnio dwanaście centymetrów rocznie. Cykl życia włosa można podzielić na kilka faz.
Pierwszą z nich jest anagen, podczas którego włosy rosną. Może
on trwać od roku do dziesięciu lat, choć średnio włos rośnie przez
trzy – cztery lata. Następnie włos przestaje rosnąć i przechodzi
w fazę katagenową. Mieszek włosowy kurczy się i przesuwa się
w kierunku powierzchni skóry głowy. Proces ten trwa dwa-trzy lata.
Później włos przechodzi w fazę odpoczynku, składającą się z fazy
wypadania oraz następującej po niej fazy uśpienia, w której cebulka pozostaje pusta. Etap ten trwa od dwóch miesięcy do ponad
roku. Im dłużej trwa faza uśpienia, tym włosy rosną później cieńsze.
Początkiem nowej fazy wzrostu jest faza regeneracji, podczas której
komórki macierzyste pobudzają mieszki włosowe do pracy.
Prehistoria włosa

Kiedy jednak zaczęło się zmniejszać owłosienie na naszym ciele?
I co skłoniło Naturę do pozbycia się większości sierści z powierzchni
ludzkich organizmów?
Prawdopodobnie wszystko zaczęło się około pół miliona lat
temu. Przynajmniej tak sugerują brytyjscy naukowcy, na czele z Walterem Bodnerem z Instytutu Medycyny Molekularnej w Oksfordzie.
W dawnych czasach mężczyźni musieli mieć bujniejsze owłosienie,
bo podczas polowań zdarzało się im przebywać w niekorzystnych
warunkach, w zimnie i wilgoci. Włosy chroniły też skórę przed zadrapaniami podczas skradania się wśród roślinności. Kobiety naj-

częściej nie były zmuszone do przebywania w takich warunkach,
więc ich owłosienie było delikatniejsze niż męskie.
To, że mamy niewiele włosów na ciele, zawdzięczamy preferencjom seksualnym naszych przodków. W dawnych czasach mężczyźni
woleli kobiety mniej owłosione, bo były one zwykle zdrowsze i miały
mniejszą liczbę pasożytów. Te wybory doprowadziły do tego, że włosy na ciele u większości ludzi są cienkie, raczej jasne i niezbyt gęste.
Ważny każdy włos
Podstawową rolą włosa jest zapewnienie termoregulacji i ochrona przed urazami. Ponadto, włosy pokrywające różne części ciała,
mogą mieć dodatkowe funkcje. Brwi chronią oczy przed potem,
który spływa po czole, rzęsy zapobiegają dostaniu się zanieczyszczeń na powierzchnię oka, a włoski z nosa ocieplają i oczyszczają
powietrze. Włosy na głowie, oprócz utrzymywania temperatury,
chronią mózg przed uszkodzeniami.
Rolą włosów pod pachami jest zapobieganie otarciom przy wykonywaniu ruchów rękoma. Dodatkowo przypisuje się im wzmacnianie naszego naturalnego zapachu, które ma zwiększyć naszą
szansę na znalezienie partnera seksualnego. Pot, utrzymujący się na
włosach pod pachami, ma też pełnić funkcję społeczną, informowania innych ludzi o naszym nastroju czy stanie zdrowia.
Podobną funkcję pełnią włosy łonowe. Wzmacniają naturalny
zapach, utrzymują się na nich feromony oraz przeciwdziałają obtarciom podczas stosunku. Niektórzy badacze przypisują im również
ochronę narządów płciowych przed brudem i bakteriami, co nie
do końca jest prawdą, zważywszy na fakt, że włosy te nie sprzyjają
utrzymywaniu higieny.
W zachodnim świecie moda na depilację zaczęła się na początku
XX wieku. Pierwsza reklama, zachwalająca usuwanie włosków pod
pachami, pojawiła się w 1915 r. w amerykańskim czasopiśmie „Harper’s Bazaar”. Dziś do dobrego smaku należy depilacja większości
włosów z kobiecego ciała. Przygotowując się do wyjścia na plażę
czy basen, warto zastanowić się, czy te włosy rzeczywiście są tak
nam zbędne.
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SŁODKIE
KRÓLOWE LATA
Autor: Anna Makochonik

Truskawka przekrojona wzdłuż przypomina serce, jest słodka jak pierwsza miłość, a jako
najlepsza przyjaciółka szampana towarzyszy nam w romantycznych chwilach. Malina ma
bardziej skomplikowaną osobowość, wodzi na pokuszenie, czego dowody znajdziemy
choćby w polskiej literaturze. Balladynie towarzyszyły, gdy popełniała zbrodnię,
a co się działo w malinowym chruśniaku wie każdy miłośnik poezji Bolesława
Leśmiana, a nie były to rzeczy przyzwoite. Truskawek i malin nie można
nie kochać! Także w wersji wytrawnej.

t

ruskawki i maliny równa się lato. Te pierwsze je zwiastują, a drugie kończą. Owoce
super zdrowe, a mało kaloryczne, w co
trudno uwierzyć z powodu ich słodyczy.
Truskawki mają niski indeks glikemiczny,
są stworzone dla chorujących na choroby
układu krążenia, obniżają poziom cholesterolu. Przyspieszają przemianę materii, więc doskonale nadają się
dla osób odchudzających się, zastępując słodycze (oczywiście pozbawione dodatków). W przypadku malin dobrze sięgać po dziko
rosnące – mają więcej cennych składników. Na pierwszym miejscu

magnez, a tego nigdy za wiele, poza tym potas, żelazo, wapń. Są
doskonałe w doraźnym leczeniu – zwalczają gorączkę (działają napotnie), biegunki, bóle miesiączkowe. Wadą truskawek są ich właściwości alergizujące powodujące pokrzywkę, maliny zaś przeciwskazane są dla kobiet w ciąży.
Truskawka, czyli poziomka
Dziś klasyczną, urokliwą, malutką poziomkę znajdziemy raczej
w przydomowym ogródku niż na bazarku czy sklepie, a najłatwiej
we wspomnieniach z dzieciństwa lub w bajce. Truskawki za to są
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dobrem ogólnodostępnym, choć mało kto wie, że są one właściwie krzyżówką dwóch rodzajów poziomek. Efektem eksperymentu są soczyste, jędrne i słodkie owoce, którymi objadamy się całe
lato. Sezon trwa w najlepsze, kilogram truskawek można dziś kupić za kilka złotych, a ilość sposobów na ich wykorzystanie nie ma
końca.
Można je gotować, smażyć, miksować, gotować na kompot,
a przede wszystkim przetwarzać i mrozić, więc zapewnić sobie
związek z truskawką przez cały rok. To wdzięczny i nieskomplikowany produkt. Nie wymaga szczególnej obróbki, najwięcej czasu
wymaga oderwanie zielonych ogonków i tu uwaga: nigdy nie robimy tego przed umyciem truskawek, ale po. Po ogonku zostaje
otwór, który chłonie wodę, rozmiękcza miąższ, truskawka szybciej
się psuje. Wodnistej truskawce mówimy nie.
Ta idealna jest mocno czerwona na całej powierzchni i średniej
wielkości. Najlepsza z połowy lata. Należę do truskawkowych purystów. Najbardziej lubię je saute, ewentualnie polane gęstą śmietaną (o tłustej kremówce sprzed 30 lat można tylko pomarzyć, ale...)
i posypane cukrem waniliowym. Niewyszukany, a jednak klasyk. Na
drugim miejscu stawiam przetwory. Od płynnych – nalewek, soków
i syropów – po zwarte dżemy z całymi owocami i konfitury. Najlepiej
robić je właśnie teraz, gdy owoce są już dojrzałe i bardzo słodkie.
Malina wodzi na pokuszenie
Najlepsze maliny to te zebrane późnym latem. Spore, zwarte,
ciemnoczerwone, słodkie. Szybko pleśnieją, bo są bardzo miękkie.
Dlatego zaraz po kupieniu, warto je przelać lodowatą wodą i przechowywać w lodówce, najlepiej na sitku bądź w płaskim, niskim
naczyniu. Jeśli oprzemy się ich aromatowi i nie zjemy prosto z kobiałki, możemy je np. zmiksować na sorbet z rozkruszonym lodem,
albo maślanką/kefirem na pyszny koktajl.
Warto z malin zrobić sok lub syrop, który przyda się na jesienne
i zimowe przeziębienia. W pierwszej wersji wkładamy maliny do wyparzonych słoiczków, zasypujemy cukrem i zakręcamy. Sok pojawi
się sam. W drugiej – gotujemy maliny z wodą (na kilo owoców 500
ml wody). Przecedzamy przez sito. Do klarownego soku dodajemy
cukier i gotujemy delikatnie ok. 10-15 minut. Przelewamy do butelek. Szczelnie zamykamy.
Oba dodatki dodajemy do herbaty. Tak jak truskawki, maliny nadają się do przetwarzania w dżemy, konfitury, marmolady, przeciery. Maliny to owoce deserowe, z których przyrządza się fantastyczne
kremy czy lody, tarty i tartaletki, polewy, a zaawansowani w domowym cukiernictwie mogą w formie wysuszonej dodać je do czekolad. Malinówka, czyli nalewka malinowa na spirytusie to klasyk.
Pyszny jest też ocet malinowy aromatyzowany gałązkami estragonu
lub rozmarynu, z dodatkiem kolorowego pieprzu.
Słodkie i ostre
Truskawka i malina to najpopularniejsze składniki deserów i dodatków do ciast, ale dla odmiany warto ich spróbować w wersji wytrawnej. Jak każdy niemal owoc świetnie komponują się z mięsem.
Truskawka z drobiem – kurczakiem, indykiem, a malina z wieprzowiną i wątróbką. Obie są świetnym składnikiem sałatek, nie tylko
owocowych, także tych na ciepło. Pasują do nich sery pleśniowe:
gorgonzola, roquefort, cammebert, brie, kozi i feta i sałaty o wyraźnym, ostrym smaku: rukola, cykoria, radichio, dębowa. Jeśli warzywa to zielone: szpinak, awokado, szparagi i fasolka szparagowa. Do
tego płatki migdałów, wszelkie orzechy, Zmiksowane i przyprawione mogą być podstawą dressingu, a jeśli mają zostać polane, to
octem balsamicznym, winegretem z dodatkiem miodu, płynną czekoladą. Nie bójmy się naszych czerwonych sióstr obsypać wyrazistymi przyprawami. Truskawki bazylią, tymiankiem i miętą, do malin
pasuje estragon i chili, do obu pieprz. Ważne, by słodkość owoców
przełamywać smakiem słonym i ostrym.
Najważniejsze to jeść je do oporu, na zdrowie.

Muffiny wytrawne
400 g mąki pszennej
łyżeczka proszku do pieczenia
2 jajka
200 g mleka/maślanki
pół szklanki oleju
łyżeczka proszku do pieczenia
sól, pieprz, bazylia
250 g szklanki niedużych truskawek
trójkąt sera pleśniowego
orzechy włoskie
Produkty suche (mąka, proszek do pieczenia, przyprawy) mieszamy w misce. Dodajemy truskawki przekrojone na pół bądź na
ćwiartki, poszarpany na nieduże kawałki ser, orzechy (można podprażyć na suchej patelni). W drugiej rozmącamy jaja z mlekiem lub
maślanką i olejem. Łączymy zawartości obu misek. Mieszamy, aż
składniki się połączą, jednak niezbyt dokładnie. Masa powinna być
jednolita, ale grudkowata (muffiny z bardzo gładkiego ciasta będą
suche). Przygotowujemy formę na muffiny – smarujemy olejem lub
wykładamy papilotkami. Masę wlewamy do otworów do 3/4 wysokości, zostawiając miejsce do wyrośnięcia, posypujemy bazylią.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C (bez termoobiegu). Pieczemy ok. 20 minut, aż muffinki „wyjdą” z foremek, a ich
wierzch będzie zrumieniony.
Dressing z malin/truskawek
100 g malin
50 ml oliwy z oliwek
2 łyżki octu balsamicznego
łyżeczka miodu
sól, pieprz, estragon/bazylia
Owoce miksujemy na gładko, dodajemy oliwę, przyprawy, ocet,
płynny miód i przyprawy.
Chutney truskawkowy
300 g dojrzałych, niewielkich truskawek
średnia czerwona cebula
papryczka chili lub chili w płatkach
2 łyżki cukru
3/4 szklanki wody
2 łyżki octu balsamicznego
3 łyżki oliwy
sól, pieprz, tymianek, bazylia
Cebulę kroimy w cienkie piórka. Wrzucamy na rozgrzaną oliwę
i szklimy. W osobnym garnuszku przyrządzamy syrop z wody i cukru. Gdy cebula zmięknie, na patelnię wrzucamy truskawki pokrojone na połówki. Dodajemy sól, pieprz, przyprawy, mieszamy. Dodajemy ocet balsamiczny i syrop. Smażymy na bardzo małym ogniu,
ciągle delikatnie mieszając, czekamy aż chutney zgęstnieje. Można
go jeść na ciepło, np. do mięsa lub wystudzony do wędlin i serów.
Przechowujemy w słoiczku, w lodówce.

72 KULINARIA

T

Jej wysokość truskawka

o królewski owoc, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ludwikowi XIV zawdzięczamy istnienie truskawek. Francuski władca, znany
był nie tylko ze swojego zamiłowania do sztuki i uciech ale był też wielkim smakoszem, kochał poziomki. Jeden ze szpiegów króla Słońce,
w Chile podczas szpiegowania Hiszpanów, udawał specjalistę od botaniki. W czasie jednej z akcji natrafił na tamtejsze poziomki. Wracając
do Francji dostarczył Ludwikowi chilijskie sadzonki, które nadworni ogrodnicy skrzyżowali z innymi odmianami. I tak narodziła się truskawka, która cieszy nasze podniebienia do dziś. Bon appétit!

Ciastka francuskie
z rabarbarem i truskawkami
Składniki:
• 1 opakowanie ciasta francuskiego
• 2-3 szklanki pokrojonego w 2cm
kawałki rabarbaru
• 2 szklanki pokrojonych w ćwiartki
truskawek
• 1/2 szklanki cukru pudru
• 2 łyżeczki mąki kukurydzianej
• 1 jajko, roztrzepane, do posmarowa
nia ciasta
Do miski wrzućcie rabarbar, truskawki i
zasypcie to wszystko mieszanką cukru i
mąki kukurydzianej. Wymieszajcie delikatnie, żeby zasypka pokryła wszystkie
owoce. Z ciasta wykrójcie koła, mniejsze,
większe, jakie wolicie. Zrobiliśmy różnej
wielkości.
Ułóżcie na nich po 1-2 łyżeczce owoców
i zawińcie brzegi, tworząc jakby sakiewki. Posmarujcie brzegi delikatnie jajkiem
i wstawcie do pieca rozgrzanego do
180'C na ok. 20-30 min, aż się zrumienią.
Smacznego!

www.eintopf.pl
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Grillowany kurczak z sosem truskawkowym
Składniki:
• 2 piersi z kurczaka
• 1 szklanka posiekanych truskawek
• 2 łyżki soku z pomarańczy
• 1 łyżka posiekanej bazylii
• 1 łyżka posiekanej mięty
• 1 łyżka oleju kokosowego
• sól, pieprz

Do rondla wlejcie olej, podgrzejcie na średnim ogniu, dodajcie truskawki, sok pomarańczowy, miętę, bazylię, wymieszajcie i gotujcie
ok. 10 minut, aż truskawki zmiękną i sok się trochę zredukuje.
Piersi posólcie, popieprzcie i usmażcie na grillu, bądź patelni grillowej. Jeśli wybieracie patelnię, usmażcie je na 1/2 łyżki oleju kokosowego. Piersi wyłóżcie na talerze, polejcie sosem. Smacznego!

E

Fot. Panna Lu

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

www.eintopf.pl
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PYSZNE ORZEŹWIENIE
W SERCU MIASTA
AUTOR: Agata Ossowska / Foto: Marcin Betliński

C

by Lyxia

ity Box restauracja to idealne miejsce zarówno na szybki biznesowy lunch, jak
i na spotkanie z przyjaciółmi. Wspaniała lokalizacja, z widokiem na Rynek Staromiejski
i fontannę oraz bogactwo smaków to przepis na udane popołudnie albo wieczór.
Menu restauracji City tworzą starannie dobrane dania. To lekka, zdrowa kuchnia.
Flagowe dania w City to świeże ryby, zupy-kremy z sezonowych warzyw, desery przygotowywane przez kreatywnego mistrza cukiernictwa, a także oryginalny tatar z awokado czy krewetki z białą czekoladą i mango. Restauracja może się też pochwalić wyjątkowymi stekami z sezonowanej polędwicy wołowej dostarczanej przez lokalnego
producenta.
A w upalny dzień nic nie schłodzi tak dobrze jak bliskość fontanny i napoje, które
serwuje restauracja City. Od szklanki piwa, przez owocowe koktajle po mocniejsze
drinki – każdy znajdzie tu dla siebie coś pysznie orzeźwiającego
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Ogórkowa

Daiquri
Smoothies truskawkowy

Sour Pear Vodka

Pinacolada
Cuba Libre

White Russian

Grapefruit Mojito

Caipirinha

Gin fruit sensation

Koszalin ul. Rynek Staromiejski 14, czynne Pn-Czw i Nd 10-22 Pt-Sob. 10-24, facebook.com/cityboxkoszalin
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Ogniem, mieczem
i podatkiem

c

iągle nam się wydaje, jak nie przymierzając u Mrożka, że nasza Polska na nas
czeka i że do niej wrócimy, ale z czasem okazuje się, że nic z tego. Poszła
z innym, zmieniła zamki, ma inny numer
telefonu… – zapisał w swojej książce
kilka lat temu Piotr Czerwiński, a ja podówczas nad gorzkim tym zdaniem mocno się zadumałem. Dziś Piotr
wciąż tkwi w Irlandii, ale ja numer telefonu do Polski odnalazłem,
kupiłem powrotny „one way ticket”. Okazało się też, że moja Polska
wcale jeszcze nie poszła z innym.
Z drugiej strony uczciwie przyznać wypada, że żadne względy
polityczne, a już na pewno nie gospodarcze skłoniły mnie do powrotu. Nie ma bowiem żadnego sensownego rządowego programu dla emigrantów, a wszystkie słowa – przynajmniej dotychczas
– skierowane do Polaków w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Holandii
miały na celu wyłącznie uzasadnienie darmowych przelotów czeredy polityków i lansowanie się w kliku w stolicach Europy.
Od razu powiem, że moja wiara w zmianę kursu w związku z prawdopodobnym wynikiem jesiennych wyborów nie ma charakteru
dwumetrowego, płonącego góralskiego ogniska zwanego watrą,
a raczej wygląda jak pełgający płomyk w zawilgoconym świecie,
jak ogienek noszony przez małpoludów, w łupinie z kokosa w filmie
„Walka o ogień”.
Zadzwoniłem jakiś czas temu do gruzińskiej ambasady w sprawie
polskiej polityki zagranicznej. Poprosiłem o odpowiedź: ilu białych
farmerów z RPA zdecydowało się przenieść na stałe wraz z rodzinami do Gruzji na zaproszenie gruzińskiego rządu. O tym, ilu białych
farmerów na tle rasowym zamordowali Czarni w RPA po 1994 roku
wiedziałem wcześniej (około 4 tysięcy, nie licząc gwałtów i tortur
oraz puszczania z dymem farm oraz plantacji). Panienka w gruzińskiej ambasadzie rzekła, że się dowie i mi powie, ale dopiero później. Poczekamy, zobaczymy.
Polityka zagraniczna w krajach suwerennych ma to do siebie, że
jest jaka jest, ale nie można powiedzieć: nie ma jej. W rządzie Gruzji siedzi widać jakiś gość z jajami i otwartą przyłbicą (a może jest
ich nawet kilku?), który dodał dwa do dwóch i wyszło mu cztery.

jacek
rujna

Przewód myślowy zapewne był taki: biali, antykomunistyczni afrykanerscy farmerzy u siebie (?) w kraju są mordowani, ale znają się
na robocie. My w Gruzji mamy ziemi od cholery, klimat też sprzyja
zakładaniu winnic więc, ładujcie się do nas! Jakoś się dogadamy
w sprawie zerowych podatków za pierwsze 10 lat.
Westchnąłem z zazdrością nad wizjonerstwem gruzińskich koleżków w barankowych czapkach, z których Polak przed telewizorem
tak często się śmieje z dezaprobatą. Żenada, te czapki, co nie?! Co
oni na łbie noszą? Nie to, co nasz eks-minister Sikorski we fraku
i z medalami idący czerwonym dywanem wprost na raut!
Na razie jest tak, że ekipa białasów z RPA przyjechała na rekonesans do Gruzji razy kilka, obwąchali sprawę, wypytali się jaki prąd
w gniazdkach, jaka średnia temperatur na stokach, po ile 50 hektarów w przeliczeniu na dolary, czy aby latają po zmroku jacyś zieloni
goście z gwiazdą na czapce i kałachem w ręku. I gdzie jest najbliższe czarne getto.
Nie wiem jeszcze, co wyjdzie z tego projektu, ale okazać się
może, że dla kilku (-nastu, -dziesięciu, -set?) rodzin z antypodów
Gruzja okaże się spokojnym domem i że rozpocznie się kolejny
Wielki Trek potomków kolonizatorów z Królestwa Niderlandów. Bo
Gruzja poszła na całość i zaprosiła hurtem 41 tysięcy farmerskich rodzin! A u nas?! Co robi w ogóle Ministerstwo Spraw Zagranicznych?
Otóż wyraża zadowolenie i zmienia ministrów.
Ile ziemi leży odłogiem na wschodniej granicy RP, ile w bezpośredniej bliskości Obwodu Kaliningradzkiego? Dziś się dowiadujemy, że z tamtej strony granicy gromadzone są czołgi, rakiety, broń
i umundurowani ludzie.
I choć nie mamy zbyt wielu stoków pod uprawę winorośli, choć
nie mamy tam kopalń diamentów, to przecież mamy ziemię. Oni
zaś mają know-how i walkę z przeciwnościami we krwi. To kilkadziesiąt tysięcy obytych z bronią, antykomunistycznych farmerów z RPA
osadzonych na terenach, które – Boże uchowaj – stać się mogą niebawem pograniczem w ogniu. Oni nie pękną. Bo wcale nie jestem
pewien czy sobie przy pomocy własnej straży pożarnej z tym kataklizmem poradzimy.
Bądźmy otwarci i tolerancyjni dla pokojowo nastawionych przybyszów ze świata – to chyba jedno z haseł Unii Europejskiej?

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.
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Manufaktoria
SPECJAŁY NA GRILLA I NIE TYLKO
Autor: Anna Makochonik

Tradycyjne metody wyrobu, szlachetne receptury, estetyka. Manufaktoria, wyjątkowe
miejsce z ręcznie robionymi wędlinami, znane jest doskonale miłośnikom dobrego
jedzenia i produktów najwyższej jakości. Ma stałą ofertę, ale wciąż dodaje
do niej nowe smaki, zgodnie z... kalendarzem. Lato to czas grillowania,
w Manufaktorii pojawiły się zatem wyborne produkty do opiekania.

p

roduktem typowo sezonowym w Manufaktorii jest kiełbasa grillowa, która pojawia się
w sklepie późną wiosną, jest dostępna całe
lato, aż do końca sezonu. W składzie kiełbasy
jest mięso wieprzowe oraz specjalnie dobrany
zestaw przypraw: pieprz, czosnek, majeranek,
które przy opiekaniu idealnie uwalniają swoje
aromaty. Kiełbasa jest pieczona. W ofercie sklepu znalazła się też
nowość: przysmak z kaszą gryczaną, oryginalny, przyprawiony pieprzem, majerankiem, zielem angielskim, cebulką i kardamonem.
Fantastycznie smakuje przyrządzony „z wody”, jednak warto go zgrillować jako alternatywę np. dla popularnej kaszanki. Na grilla nadadzą się wyśmienite wyroby Manufaktorii: biała parzona i kiełbasa
gospodarza, mocno doprawione polskimi ziołami i czosnkiem oraz
kiełbaski luksusowe i kiełbaski pieczone (wkrótce znajdą się w ofercie), w osłonce z jelita baraniego. Klienci znają te ostatnie w formie
tradycyjnych, dużych kilkunasto centymetrowych pęt, a teraz będą
mogli je kupić w nowej odsłonie: mniejszych, 10-centymetrowych,
o grubości kabanosa. Jeśli nie do grillowania, świetnie sprawdzą
się w roli przysmaków na śniadanie.
– Nasze produkty grillowe nie są bardziej tłuste niż pozostałe –
podkreśla Krzysztof Redełkiewicz, kierownik Manufaktorii w Koszalinie. – Chodzi o walory smakowe, dobór przypraw, a nie faszerowanie kiełbas tłuszczem, który na grillu się wytopi i pozbawi produkty
objętości. Nasze kiełbasy i kiełbaski po opieczeniu pozostają soczyste, mają przypieczoną i chrupiącą skórkę.
Manufaktoria w Koszalinie powstała w kwietniu 2014 r. (obok
Szczecina i Świnoujścia jest trzecim takim obiektem). Mieści się przy
ul. Piłsudskiego (tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Zwycięstwa). Wnętrza
wszystkich Manufaktorii są podobne – eleganckie, nowoczesne, nawiązujące aranżacją do tradycji polskiego wędliniarstwa. W części
sklepowej znajdują się gabloty z wędlinami i kiełbasami oraz niewielkie pomieszczenie, gdzie wędzonki „odpoczywają” przed sprzedażą.
W głębi, za przeszkloną ścianą widać wytwarzanie manufaktoryjnych
specjałów, które klienci mogą podpatrywać, siedząc przy stoliku.

Wykazy składu wszystkich produktów są do przejrzenia w udostępnionej na ladzie księdze. Niedługie to listy i nieskomplikowane, bo
wędliny i kiełbasy Manufaktorii to jedynie mięso i starannie dobrane
– przeważnie polskie – przyprawy, w kompozycjach nawiązujących
do wyrobów, jakimi niegdyś szczycili się najlepsi rzemieślnicy wędliniarscy. Glutaminian sodu, sztuczne barwniki i aromaty, wypełniacze
i woda pompująca objętość mięsa – te elementy w produktach Manufaktorii są nieobecne, a proporcje składników przejrzyste: na 100
g produktu przypada 100 lub więcej gram mięsa.
Manufaktoria kultywuje tradycje masarskie także w obróbce mięsa, wędzonego dymem drzewnym olchowym i bukowym. Wędliny
i kiełbasy powstają na miejscu, w odpowiednich pomieszczeniach,
z zachowaniem najwyższych norm i standardów. Od momentu rozpoczęcia ich przygotowania ze świeżo dostarczonego codziennie,
wyselekcjonowanego mięsa do wyłożenia ich w gablocie mija odpowiedni czas dojrzewania i nabierania smaku. Oferta jest niezwykle bogata. Znajdziemy tu kilkanaście rodzajów kiełbas: wieprzowe, wołowe i mieszane, parzone, pieczone, mocniej lub delikatnie
uwędzone, chudsze i tłustsze, wyraziste i delikatne, w tym białą
(parzoną), kabanosy, frankfurterki, doprawione odpowiednio do
rodzaju: czosnkiem, majerankiem, lubczykiem, gałką muszkatołową, pieprzem, jałowcem, kardamonem, papryką, gorczycą i zielem
angielskim ,oraz solą kuchenną bądź peklową. Ponadto znakomite
wędzonki, od tradycyjnej szynki po wędzoną polędwicę, schaby
marynowane w czosnku lub pieczone w ziołach, boczek, ogonówkę, wędzony rostbef, wołową wędzonkę. Ogromną popularnością
cieszą się... pasztetowe – domowa i wykwintna wykonane w 100
procentach z mięsa wieprzowego. Do tego zestawu niebawem dołączy też baleron, klasyczny, z karkówki.
Wyrobów można na miejscu spróbować przed zakupem, informacji na temat można zasięgnąć u wykwalifikowanych ekspedientek. Produkty zawijane są w papier i wkładane do pojemnych papierowych toreb. Na życzenie klientów mogą zostać zapakowane
próżniowo, co pozwala na dłuższy czas ich przechowywania. Oczywiście należy je trzymać – jak pozostałe – w lodówce.
Grillowanie ze specjałami z Manufaktorii to czysta przyjemność
i uczta dla podniebienia. Po te pyszne produkty zapraszamy przez
cały letni sezon.

Koszalin ul. Marszałka Piłsudskiego 1, Pn-Pt od 8:00 do 18:00, Soboty: od 8:00 do 17:00, www.manufaktoria.pl, fb manufaktoria
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WOLNOŚĆ BEZ WARTOŚCI
AUTOR. Piotr Pawłowski

Z filmów debiutantów wyłania się obraz Polski rozwarstwionej społecznie, nierozliczonej
z historią, brutalnej dla słabszych, zaniedbanej i smutnej. Przemiany przyniosły wolność,
ale zabrały wartości. Rozpięta między „mieć” i „być” polska rodzina przestała dawać
– zwłaszcza młodym – oparcie. Zbiorowym bohaterem został człowiek wykluczony,
problemem – ogarnięcie rozmiaru zniszczeń wywołanych przez zanik poczucia moralności.

a

ż 69 filmów – w dwóch sekcjach konkursowych – obejrzeli widzowie tegorocznej 34.
edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów
Filmowych „Młodych i Film” (22-27 czerwca br.), w tym 11 pełnometrażowych fabuł
(cztery premierowo), 29 fabuł krótkometrażowych, 15 dokumentów i 14 animacji.
W programie znalazły się również pokazy specjalne, retrospekcje
i prezentacje debiutów zagranicznych.
Bez wielkich odkryć
Po największym w kraju festiwalu gdyńskim koszaliński jest najważniejszym dla polskiego kina i branży filmowej. W Koszalinie wielu twórców pierwszy raz konfrontuje swoje filmy z widzami, chociaż
dyskusje „Szczerość za szczerość” nie mają już dawnego wymiaru

i ograniczają się do wyrażenia intencji twórców. „Młodzi i Film” to
również bogata w wydarzenia scena muzyczna i okazja do spotkania z mistrzami.
Jurorzy konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych,
krótkometrażowych debiutów filmowych i jury młodzieżowego
podkreślali, że nie mieli kłopotów z wyborem laureatów, werdykty
w większości były jednogłośne i nie wzbudziły u widzów protestów.
Ostatni rok był dla młodego kina pracowity i zróżnicowany. O ile
wysoki poziom filmów krótkometrażowych dla nikogo już nie jest
zaskoczeniem, ich reżyserzy są na festiwalu nagradzani wielokrotnie, o tyle debiuty pełnometrażowe wciąż pozostawiają niedosyt.
Młodym twórcom przede wszystkim brakuje dobrych scenariuszy. Dlatego najlepsze filmy bazują na tekstach teatralnych („Noc
Walpurgi” Marcina Bortkiewicza, „Między nami dobrze jest” Grzegorza Jarzyny), improwizacjach („Polskie gówno” Grzegorza Jankowskiego) oraz utartych schematach fabularnych („Sprawiedliwy”
Michała Szczerbica, „Piąte: nie odchodź!” Katarzyny Jungowskiej).
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Konkurs krótkometrażowych debiutów filmowych
„Jantar 2015” za film animowany: „Dokument” Marcina Podolca;
za krótkometrażowy film fabularny: „Dzień babci” Miłosza Sakowskiego; wyróżnienia w kategorii film fabularny: „Ameryka” Aleksandry Terpińskiej, „Oczy mojego ojca” Bartosza Blaschkego; dla
autora zdjęć – Jacka Podgórskiego za film „Moloch”; „Jantar” za
krótkometrażowy film dokumentalny: „Mów do mnie” Marty Prus;
nagroda Legalnej Kultury za „Koniec świata” Moniki Pawluczuk;
nagroda dziennikarzy: „Dzień babci” Miłosza Sakowskiego; wyróżnienia: Nikola Raczko za rolę w „Krokach”; Tomasz Siwiński za
reżyserię „Niebieskiego pokoju”.
Niepokojące jest również, że wśród 11 filmów pełnometrażowych znalazł się tylko jeden zrealizowany przez kobietę, chociaż
w krótkich metrażach to właśnie panie mają najwięcej i najtrafniej
do powiedzenia.
Historia i... rock’and’roll
Pieniądze na realizację nie są już najważniejszym problemem
kina młodych. Jeżeli do braku dobrych tekstów dodamy nieobecność producentów z prawdziwego zdarzenia, otrzymamy receptę
na film o niczym; takich produkcji w tym roku również nie brakowało. Publiczność na szczęście daje młodym kredyt zaufania i co roku
od rana do wieczora szczelnie wypełnia koszalińskie sale kinowe.
Trochę nieoczekiwanie, ale trafnie największym zwycięzcą okazał
się film grupy entuzjastów rock’and’rolla i jazdy bez trzymanki, czyli
„Polskie gówno” Grzegorza Jankowskiego. Bo to do bólu prawdziwe kino wreszcie o czymś i ważnym: świecie kapel rockowych, usiłujących nie zaprzedać się showbiznesowi, zasad i wartości rozbijających się o pogardę dorobkiewiczów i strachu przed wszechobecną
głupotą.
Nie było w tym roku w Koszalinie wielkich odkryć i filmów, które

Konkurs pełnometrażowych debiutów fabularnych
„Wielki Jantar 2015” dla debiutu: „Polskie gówno” Grzegorza
Jankowskiego; „Jantar” im. Stanisława Różewicza za reżyserię:
„Między nami dobrze jest” dla Grzegorza Jarzyny; za scenariusz:
Marcin Bortkiewicz, Magdalena Gauer za „Noc Walpurgi”; za
rolę kobiecą: Małgorzata Zajączkowska w „Nocy Walpurgi”; za
rolę męską: Adam Woronowicz w „Między nami dobrze jest”; za
odkrycie aktorskie: Katarzyna Dąbrowska w „Sprawiedliwym”; za
zdjęcia: Tomasz Naumiuk za „Disco polo”; za muzykę: Tymon Tymański, Robert Brylewski, Arkadiusz Kraśniewski w filmie „Polskie
gówno”; „Jantar” za dźwięk Maria Chilarecka, Michał Bagiński za
„Ojca”; nagrody: publiczności, dziennikarzy i jury młodzieżowego: „Noc Walpurgi” Marcina Bortkiewicza.

mogą wpisać się w dobrą passę polskiego kina na świecie. Mocniejszym akcentem był jedynie „Sprawiedliwy” Michała Szczerbica,
film, który można postawić na jednej półce choćby z „Pokłosiem”
Władysława Pasikowskiego. Trudno jednak uznać ten sygnał 69letniego producenta i scenarzysty za głos pokolenia. Młodzi twórcy
chcą otwarcie rozmawiać o problemach swojej generacji, ale nie
wiedzą, jakich instrumentów użyć do wzmocnienia wypowiedzi.
Najbardziej zaskakujące jest rosnące zainteresowanie młodych
widzów rozliczeniem z historią, a jeszcze dziwniejsze, że nastolatkowie odkrywają tożsamość narodu właśnie w kinie, a nie na lekcjach
historii, gdzie istota dramatycznych wydarzeń umyka im przygnieciona bezduszną „podstawą programową” i brakiem czasu na myślenie analityczne.
O tym, co najważniejsze
Co w nas pozostanie z tegorocznej edycji „Młodych i Film”?
Świetne role dojrzałych aktorek rzadko widywanych w kinie: Małgorzaty Zajączkowskiej w „Nocy Walpurgi” i Anny Dymnej w „Dniu
babci”.
Kapitalne role: Adama Woronowicza w „Między nami dobrze
jest” (nagroda) oraz Jacka Braciaka w „Sprawiedliwym”. Spotkanie
publiczności z ekipą „Polskiego gówna” i kilka prostych spostrzeżeń
(np. „Bardziej nadajemy się na festiwal „Starzy i Film”, na szczęście
rock’and’roll jest zawsze młody).
Pozostanie także niepokojąca muzyka filmowa Mikołaja Trzaski,
który wystąpił podczas gali zamknięcia festiwalu i wrażenia z koncertów w klubie festiwalowym.
Najważniejsze jednak jest poczucie, że 10 lat funkcjonowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, świętowane również w Koszalinie,
kompletnie odmieniło naszą kinematografię i teraz – po potężnym
jego kryzysie w latach 90. i na początku lat dwutysięcznych – mamy
wreszcie powód, żeby chodzić do kina na polskie filmy.
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Młodzi reżyserzy
scenografie was nie obronią
AUTOR: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Zrobiło się gorzko, kiedy Artur Daniel Liskowacki, juror 6. Koszalińskich Konfrontacji
Młodych „m-Teatr”, odczytał refleksję towarzyszącą werdyktowi, karcącą reżyserów za
brak poszukiwań twórczych, a organizatora festiwalu za słabą selekcję konkursowych
spektakli. Trudno się jednak z taką refleksją nie zgodzić, a na pewno warto przemyśleć.
Jeśli „m-Teatr” ma być przeglądem kierunków, w jakich biegną młodzi teatralni twórcy,
to można się niepokoić, bo nie biegną, a drepczą w miejscu.

s

pektakl pierwszy: „Balladyna, kwiaty Ciebie
nie obronią” w reż. Wojciecha Farugi (Teatr
Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu). Kurtyna w górę, oczom ukazuje się ekran,
wyświetlający twarz Mirosławy Żak, Balladyny.
Znamy to, lubimy. Monolog jest obiecujący,
aktorka fantastyczna. Tło i sterylna przestrzeń
psychiatryka (Balladyna to przecież wariatka) w końcu znika, pojawia się imponująca, bajeczna scenografia, która wraz z kostiumami

okaże się najmocniejszym elementem widowiska. Jeszcze znakomita, zabawna scena spotkania Aliny i Balladyny z bełkoczącym,
kulawym Kirkorem i zaczyna się tragedia.
Wyprawa donikąd
Zdaje się, że Wojciech Faruga nie lubi „Balladyny” i pragnie,
by widz też ją znielubił. Tnie ją, miesza z innymi dziełami Juliusza
Słowackiego, plącze wątki, przeciąga akcję, ośmiesza, sugerując:
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nigdy nie byłaś i nigdy nie będziesz „polskim Szekspirem”, jesteś
podróbką, Szekspirem dla plebsu, nie masz sensu, ładu ani składu
i żadne nimfy, Goplany i łąkowe cuda nie sprawią, że będziesz dobrym utworem. Kwiaty ciebie nie obronią, „Balladyno”.
Cóż, widzowie nie obronią długich godzin spędzonych na oglądaniu spektaklu. Zamysł reżysera mógłby rozbłysnąć w dyskusji
z powszechnym użyciem tekstu Słowackiego jako czcigodnego
dramatu o zbrodni, karze i władzy, ukochanego przez polski teatr,
czego dowodem sceniczna przeszłość tragedii z kreacjami wielkich
aktorów i reżyserią wybitnych twórców. Pozostaje jednak nieczytelny bez znajomości kontekstu historyczno-literackiego tłumaczącego przewrotność inscenizacji Wojciecha Farugi.
Reżyser może i miał dobry pomysł, ale go zmarnował, nasączył
wszystkim, co mu przyszło do głowy, upstrzył, nieznośnie rozciągnął
i uszył z tych skrawków potworka. Szkoda. Można bowiem egzekucji
na świętości scenicznej dokonać po mistrzowsku. W 2010 r., w czasie pierwszych KKM mTeatr, na scenie BTD zespół wałbrzyskiego
teatru grał „Zemstę” Fredry w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Postanowiła ona zdekonstruować klasyczne dzieło, pytając, czy staropolski humor jest jeszcze dla kogokolwiek strawny. Śmialiśmy się
z tej inteligentnej parodii do rozpuku, interpretując zamiar artystki
bezbłędnie.
Podobne założenie pozostaje w przypadku Wojciecha Farugi
domysłem lub nadzieją. Odarta z autotematycznego kontekstu
„Balladyna” jest po prostu miłym dla oka, ale nudnym spektaklem, a szukanie w nim głębszych znaczeń to wyprawa donikąd.
Chciałabym wierzyć, że jest odwrotnie, że – niezależnie od efektu
– przynajmniej jeden z reżyserów postanowił wybrać się ze swoim przedstawieniem w podróż, coś przemyśleć, zbadać, wywrócić
na lewą stronę, czymś zaryzykować. Mimo więc całego bagażu
scenicznych niedorzeczności „Balladyna” na docenienie i szersze
omówienie zasługuje za polemiczny rys, próbę rozmowy o teatrze
i jego literackim spadku. Jedyną w konkursowym zestawie.

Humor pisany topornym zdaniem
Publicystyki, tak charakterystycznej dotąd dla młodego teatru,
a sukcesywnie znikającej z jego pola widzenia – delikatnie dotknęła „Spowiedź masochisty” w reż. Aline Negra Silva (Teatr im. Fredry
z Gniezna). Lekko, bo to raczej banalna socjologia, poza tym – komedia. Wszyscy jesteśmy niewolnikami, a to pracy, a to szefa chama,
a to własnych preferencji seksualnych i masochistami w świecie konsumpcjonistycznego wyścigu – twierdzi autor tekstu, Roman Sikora.
Jest zabawnie, zdarzają się sceny znakomite, choć to humor pisany raczej grubą kreską i dość topornym zdaniem. Bliżej mi do bezkompromisowego humoru „Wielkich innych: Jezusa, Gobrowicza,
Osieckiej” pokazywanych dzień wcześniej w roli spektaklu towarzyszącego (w ubiegłym roku spektakl Jacka Kozłowskiego brał udział
w konkursie, a Mirosława Żak zdobyła nagrodę publiczności dla
najlepszej aktorki), ale publiczność przyjęła gnieźnieński spektakl
dobrze.
Przestrzeń artystycznie pusta
Znalazły się w konkursie rzeczy fatalne. Choćby „Baby Doll” w reż.
Barbary Wiśniewskiej, „historia – jak czytamy w programie – o dojrzewaniu, odkrywaniu swojej seksualności i siły w patriarchalnym
porządku. W spektaklu – zapowiada reżyserka – spróbujemy się
zmierzyć z fantazmatem lolitki, nienaruszonej istoty w fazie przedseksualnej, będącej obsesją mężczyzn, którym mentalnie nie udało
się wyjść z fazy chłopca.” Brzmi co najmniej feministycznie. Pretensjonalnie przy okazji, co jest bliższe klimatowi spektaklu.
Warto wspomnieć, że „Baby Doll” to jednoaktówka Tennessee
Williamsa zekranizowana w 1956 r. przez Elli Kazana. Niełatwa, bo
wymaga finezji adaptacyjnej, by nie pozostać ordynarną historią
walki mężczyzn o ciało dziewicy.
Spektakl Barbary Wiśniewskiej nie uzasadnia wyboru tekstu.
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Znów trudno oprzeć się wrażeniu, że zamiast go przemyśleć i odkryć rzeczywisty potencjał, reżyserka zaczęła od aranżacji przestrzeni – trzeba przyznać ładnej i intrygującej. Klaustrofobicznej,
ale emocjonalnie i artystycznie – pustej. Grają w niej uznani aktorzy
z Katarzyną Herman (świetną) i Maciejem Żurawskim na czele, miotając się w dialogach o niczym i histerycznych gestach jak w wenezuelskiej telenoweli, a ukryty za długimi frędzlami zespół muzyczny
brzdąka akompaniament od czapy.
Cóż koncert live po mistrzowsku wykorzystał m.in. Radosław
Rychcik w „Samotności pól bawełnianych”, w „Baby Doll” zespół na
scenie po prostu jest i pełni funkcję ozdobnika nie ubogacającego
odbioru dzieła. Muzyka i piosenka, śpiewana z różną jakością i czasem o wątpliwych walorach artystycznych, to element większości
konkursowych spektakli – od „Balladyny” począwszy, przez „Jakobiego i Leidentala” po „Rewolucję balonową” w reż. Aliny Moś-Kerger (Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.), którą prześmieszne
parodie hitów lat 80. i 90. ratują przed totalną katastrofą. Po tekst
Julii Holewińskiej trzydziestoletni rówieśnicy reżyserki sięgają chyba z sentymentu za latami dzieciństwa i młodości przypadających
na moment transformacji ustrojowej z całym jego peweksowskim
asortymentem. „Rewolucja” gościła w Koszalinie w 2012 roku jako
monodram w wykonaniu Katarzyny Marii Zielińskiej, dla której rola
została napisana (nagroda publiczności), reżyserował ją Stanisław
Batyra. Bardziej udanie, choć o wartości tekstu można by dyskutować. Wersja Barbary Wiśniewskiej wespół z Kamilą Pietrzak-Polakiewicz (rola główna) wyciąga z niego wszystkie banalne obserwacje
i płycizny. To teatr niemal szkolny, infantylny w wykonaniu i śmieszny
jedynie, gdy pojawia się trójka pozostałych aktorów we wspomnianych muzycznych skeczach. Chyba można o pokoleniu transformacji żującym kiedyś gumę Donald powiedzieć dziś coś więcej niż to,
że mu się nie udało.
Mocne punkty
Dwie najprzyzwoitsze pozycje konkursowe 6. KKM to „Jakobi
i Leidental” w reż. Marcina Hycnara (Teatr Powszechny im. Z. Hu-

ebnera w Warszawie) i „Świadkowie, czyli nasza mała stabilizacja”
w reż. Katarzyny Szyngiery (Teatr Współczesny w Szczecinie). Oba
na podstawie tekstów klasyków – odpowiednio: Hanocha Levina
i Tadeusza Różewicza, kapitalnie zagrane w pomysłowej scenografii, zabawne, mądre i refleksyjne. Pierwszy w klimacie slapstickowej
komedii, drugi z premedytacją przerysowany wizualnie i aktorsko.
„Życie jest przewrotne” – mówi Levin, „Tkwimy w rutynie” – twierdzi
Różewicz i te prawdy powtarzają reżyserzy, nie stawiając im żadnego oporu. Czy to zarzut? Zależy, czego się od teatru oczekuje. Jeśli
sprawnej inscenizacji bez zadęcia – nie. Ten młody przyzwyczaił nas
jednak raczej do zadawania pytań niż udzielania odpowiedzi. Wadzenie się ze sztuką teatralną owocowało już na koszalińskiej scenie żywiołem improwizacji, syntezą sztuk, oskarżeniami, próbami
łamania czasoprzestrzeni, „stawaniem okoniem” wobec wszystkich,
włącznie z widzem, a przynajmniej szukaniem oryginalnych form
wyrazu. Podejmowaniem tematów trudnych i niewygodnych, grzebaniem w historii i pisaniem jej na nowo, socjologiczną obserwacją,
rozważaniami o tożsamości zbiorowej i własnej. Dekonstrukcją gatunków. Nic z tego. Z ciekawych scenografii powiało pustką. Chyba,
że „porządna robota” czy „pośmiałem się” jest dla młodych reżyserów recenzją wiążącą.
Słuszne rozstrzygnięcie
Werdykt nie mógł być inny. Jury – Agnieszka Korytkowska-Mazur, Artur Daniel Liskowacki, Witold Mrozek – słusznie nagrodziło
„Świadków...”. Spektakl czysty w formie, koncepcyjny, zdyscyplinowany, a przy tym nowoczesny. Co prawda widzowie podczas dyskusji wytykali reżyserce, że nie uaktualniła tekstu Tadeusza Różewicza,
ale czy on w ogóle mógł się zestarzeć?
Nagrodę publiczności otrzymała „Spowiedź masochisty” w reż.
Aline Negra Silvy (Teatr im. Fredry z Gniezna); widzowie uznali też
Piotra Kaźmierczaka, w tytułowej roli, najlepszym aktorem. Najlepszą
aktorką wybrana została Beata Niedziela za rolę Jokasty w spektaklu
BTD „Edyp Cię kocha” Cezarego Ibera (laureat nagrody publiczności z 2014 r.). Przedstawienie recenzowaliśmy wnikliwie na łamach
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„Prestiżu” (podobnie jak spektakle towarzyszące „Kali Babki” i „Love
Forever” w reż. Michała Siegoczyńskiego – oba), zatem dodam tylko,
że choć pełen grzechów na tle pozostałych spektakl wypadł dobrze
i okazał się chyba najbardziej „m-teatrowską” realizacją.
Sklejone z zapożyczeń
Reżyserzy spektakli pierwszych edycji „m-teatru” zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko i coraz trudniej z roku na rok doskakiwać
do niej młodszym kolegom. Zawsze jednak zdarzało się kilka pozycji godnych uwagi. Tegoroczny festiwal nie miał artystycznego
wydarzenia. Nie pojawiło się przedstawienie warte kłótni, które
porwałoby publiczność, kazało jej się podzielić lub zmąciło ją wewnętrznie. Żadne nie pozostało w głowie na dłużej, nie mówiąc już
o wyznaczaniu trendów zawartym w eksplikacji idei KKM.
Publiczność „m-Teatru” jest wymagająca i bezkompromisowa
w krytyce, wyraża ją jednak w dobrej wierze, z poszanowania dla
sztuki, którą tak kocha. Debiutantom i początkującym wiele wybacza. Daje handicap na błędy, potknięcia, niedociągnięcia, pod
warunkiem, że w niedoskonałych projektach czuć pasję, intelekt,
ambicję, i – przede wszystkim – chęć opowiedzenia widzom czegoś
ważnego, pokazania im, kim startujący reżyserzy są, co ich interesuje i gdzie pragną się znaleźć w przestrzeni teatralnej. Spektakle
Eweliny Marciniak, Radosława Rychcika, Krzysztofa Garbaczewskiego, Weroniki Szczawińskiej, Macieja Podstawnego, Pawła Świątka
czy Marty Górnickiej, uczestników KKM z poprzednich lat, bywają
lepsze, gorsze, czasem irytujące, ale noszą stempel ich osobowości.
Jedynym spośród tegorocznych uczestników mającym szansę dołączyć do tego grona, jest w moim przekonaniu Wojciech Faruga,
twórca bardzo utalentowany, mówiący własnym językiem. Świadczy
o tym nie tylko „Balladyna”, ale i świetne „Betlejem polskie” z konkursu 3. KKM.
Czego dowiedzieliśmy się o reżyserach „m-Teatru” 2015 r.? Tego,
że zamiast tworzyć teatr, przetwarzają jego osiągnięcia raczej bez-

myślnie. Kleją swoje dzieła z zapożyczeń. Wybierają kiepskie teksty,
a niezłych nie potrafią czytać kreatywnie. Nie opuszczają tzw. strefy
komfortu na rzecz bezpiecznych rozwiązań. Czy to jest droga do
rozwoju w dziedzinie, w której „wszystko już było?”, i od której wymaga się szczególnie dużo? Chyba nie.
Selekcja spektakli konkursowych, zganiona przez jury, jest
w przypadku „m-Teatru” tematem złożonym. Panowie Piotr Ratajczak – dyrektor programowy i Zdzisław Derebecki – selektor regularnie wymieniają rolami, a konkurs to wypadkowa ich wspólnych
decyzji. Wyczucie, orientacja w ofercie, doświadczenie i obiektywizm ma tu znaczenie pierwszorzędne. Ograniczenia finansowe,
z jakimi KKM borykają się od momentu powstania, na pewno wymuszają kompromis między tym, warto, a co można na koszalińską
scenę sprowadzić. Gdyby BTD mógł na festiwal zaprosić dowolne
spektakle w dowolnej ilości, zyskalibyśmy perspektywę dość szeroką, by ocenić, czy słabszy był tylko konkurs, czy może rzeczywiście
odzwierciedla on zastój twórczy młodszych reżyserów, odczuwalny
już w ubiegłym roku, a może jednak kuleje selekcja.
Tym niemniej dostaliśmy, co dostaliśmy, a poziom konkursu 6.
KKM mTeatr był po prostu kiepski. Najlepsze, paradoksalnie, okazały się spektakle towarzyszące, w tym finałowa „Depresja komika”
Teatru Montownia z Warszawy.
Niestety, słaby konkurs obnażył przy okazji introwertyczną formułę festiwalu. W przeciwieństwie do innych, „m-Teatr” dzieje się tylko
wieczorami: dwa spektakle plus dyskusje z widzami we foyer BTD.
Zamknięte warsztaty krytyki teatralnej i warsztaty dla dzieci „Teatranki” w ciągu dnia, występy lokalnych grup teatralnych jako dodatek
do wieczornych spotkań. Umowna inauguracja, surowy finał zwany
na wyrost galą, brak plakatu. Tak ważny dla Koszalina i widzów festiwal aż prosi się o wzbogacenie sześciu dni wydarzeniami w ciągu
dnia, oprawę godną rangi, jaką KKM mają w środowisku teatralnym. W dalszym ciągu to impreza wspaniała, cenna, organizowana
bez zarzutu, sprawnie, w fantastycznej atmosferze. Najwyższy czas
pomyśleć, jak ją rozwijać.
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Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
Tilar J. Mazzeo
“Hotel Ritz. Życie, śmierć i zdrada w Paryżu.”
Czas wydarzeń: od 1 czerwca 1898 roku
do dziś Miejsce wydarzeń: samo serce
Paryża, stolicy Francji, Pierwsza Dzielnica,
budynek stanowiący jeden z boków przy
ośmiobocznym placu Vendôme, pod numerem 15. Jakiekolwiek podobieństwo
do osób i wydarzeń realnych jest całkowicie zamierzone, nie ma nic wspólnego
z dziełem przypadku.
Niebezpieczne związki w najbardziej
luksusowym hotelu świata. Coco Chanel
szuka przyjemności w ramionach nazistowskiego szpiega Hansa von Dincklagego. Nie ma zamiaru zamartwiać się wojną, woli
spędzać czas w najwykwintniejszym miejscu Paryża. Marlena Dietrich uwodzi żonatego Ernesta Hemingwaya, który po przybyciu
do Ritza topi w drogich alkoholach wojenne wspomnienia. Ingrid
Bergman, gwiazda filmowa, spędza upojne noce w towarzystwie
Roberta Cappy, legendarnego fotoreportera magazynu „Life”.
„Hotel Ritz” to fascynująca opowieść o ikonie Paryża. Uwodzicielskie obrazy ze świata przepychu, sławy i mody, nielegalnych
interesów, niebezpiecznych związków i szpiegowskich intryg.
Prawdziwa historia o wielkim Paryżu, którą czyta się jak dobrą powieść.

Jung Chang
„Cesarzowa wdowa Cixi”
„Myślę często, że na świecie nie ma chyba kobiety mądrzejszej ode mnie. Choć
słyszałam wiele o królowej Wiktorii, wciąż
nie sądzę, by jej życie było w połowie tak
ciekawe i urozmaicone jak moje. Spójrz na
mnie, ode mnie zależy los 400 milionów
ludzi” – mawiała. W wieku 16 lat wygrała
ogólnokrajowe wybory cesarskich nałożnic i dołączyła do haremu w Zakazanym
Mieście. Po śmierci cesarza tron przypadł
jej kilkuletniemu synowi, a Cixi szybko zorganizowała przewrót pałacowy i objęła faktyczną władzę w gigantycznym państwie.
Miłosierna, Szczęśliwa, Promienista, Spokojna – tak brzmiały jej
oficjalne tytuły. Cixi okazała się jednak skuteczną, zdeterminowaną władczynią. To za jej rządów w Chinach rozwinął się przemysł,
powstała pierwsza kolej, zmodernizowano armię, wprowadzono
elektryczność, telegramy i fotografię. Zniesiono karę „śmierci przez
tysiąc cięć” oraz zwyczaj bandażowania stóp dziewczynkom.
Jednak choć na jej rozkazy była trzecia część ludności ówczesnego świata, jako kobieta nigdy oficjalnie nie objęła tronu. Rządziła
ukryta za zasłoną, otaczali ją eunuchowie. W jednym z nich zakochała się na zabój – z tragicznym skutkiem.
Jung Chang to autorka słynnych Dzikich łabędzi oraz monumentalnej biografii Mao. W pracy nad biografią Cixi korzystała z liczącego 12 milionów dokumentów Pierwszego Archiwum Historycznego Chin. Ogromnej większości cytowanych w tej książce źródeł nie
widział i nie używał dotąd nikt spoza Państwa Środka. Pasjonująca
lektura!

PRESTIŻOWE książki
Suki Kim
„Pozdrowienia z Korei”
Autorka to kobieta Zachodu, która
spędziła 200 dni w Korei Północnej. Na
własnej skórze doświadczyła życia w reżimowym kraju, ucząc dzieci północnokoreańskich elit.
Suki Kim- koreańska pisarka, urodzona
w Seulu, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w wieku 13 lat. Studiowała literaturę koreańską w USA i Wielkiej Brytanii.
Publikowała liczne artykuły i reportaże dotyczące Korei Północnej. Jest ciekawą osobowością i bystrym obserwatorem. Chętnie udziela się publicznie
krytykując reżim północnokoreański. Więcej szczegółów na: www.
sukikim.com oraz https://twitter.com/sukisworld
„Gdy będziesz wychodziła na zajęcia, załóż marynarkę i spódniczkę. Dżinsy są zabronione! Unikaj biżuterii. Nie wolno ci posiadać
zagranicznych magazynów ani książek, chyba że wcześniej zostały
zaakceptowane. Uważaj na to, co mówisz. Jeśli ktoś zapyta cię o polityczną sprawę, odpowiedz tylko: „Nie wiem” i zakończ szybko rozmowę. Nie porównuj otaczającej rzeczywistości do tej z twojego rodzinnego kraju – może to zostać uznane za krytykę. Podczas wyjazdów
zabronione jest rozmawianie i wspólne jedzenie posiłków z miejscowymi. Mieszkanie w Pjonjgangu jest jak życie w akwarium. Cokolwiek
powiesz i cokolwiek zrobisz, zostanie usłyszane i dostrzeżone.”
Takie wskazówki otrzymała Suki Kim przed swoim wyjazdem do
stolicy Korei Północnej, gdzie uczyła angielskiego dzieci wysoko
postawionych dygnitarzy partyjnych. Żyjąc w absurdalnym i przerażającym świecie komunistycznego terroru miała okazję poznać
mentalność młodych Koreańczyków i ich sposób rozumienia świata, wykrzywiony przez propagandę państwową. Przekonała się, jak
wygląda codzienność ludzi mieszkających w kraju, w którym ziścił
się najgorszy Orwellowski koszmar.

Christian Jungersen
„Znikasz”
Siedem lat zbierania materiałów. Ponad
60 000 egzemplarzy sprzedanych w rodzinnej Danii. Pół roku non stop w pierwszej dziesiątce list bestsellerów. Książka
wpisuje się w aktualny trend zainteresowania tematyką medyczną i wpływem chemii
mózgu na ludzką osobowość.
Kto odpowiedzialny jest za przestępstwa popełnione pod wpływem ucisku
guza na mózg? Czy można za to wtrącić
człowieka do więzienia? Czy o tym, kim
jesteśmy, decydują procesy neurologiczne zachodzące w mózgu?
Czy może jest coś jeszcze?
Historia, która może przytrafić się każdemu: Mia cieszyła się, kiedy jej mąż znów zaangażował się w ich związek, który jeszcze niedawno przechodził poważny kryzys. Jednak gdy Frederik podczas
rodzinnych wakacji doznaje ataku nerwowego, okazuje się, że powodem zmian jego osobowości jest guz mózgu. Wkrótce wychodzi
na jaw, że mężczyzna w tajemnicy przed rodziną dopuścił się milionowych oszustw. Kobieta musi teraz chronić siebie i syna przed
mężem, który zmienia się w nieobliczalną, obcą osobę. Obsesyjnie
śledzi wyniki najnowszych badań neurologicznych, próbując zrozumieć, jak to możliwe, że mężczyzna, z którym tworzyła wieloletni
związek, mógł stać się kimś zupełnie innym. Szuka odpowiedzi na
pytanie, z kim tak naprawdę spędziła trzy ostatnie lata, najszczęśliwsze w ich małżeństwie.
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W pewnym sensie „Znikasz” jest kryminałem. Mia i Bernard muszą się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za zdefraudowanie
potężnej sumy pieniędzy – Frederik czy jego choroba? Ale jest to
kryminał inny niż wszystkie. Nie chodzi w nim o pościgi samochodowe czy świst kul. Śledztwo, na którym opiera się książka, dotyczy
małżeństwa Mii i osobowości jej męża: kiedy Frederik tak naprawdę
był sobą? Jungersen w nowoczesny sposób ujmuje odwieczne filozoficzne pytanie: czy istnieje dusza, która steruje mózgiem? A jeśli
nie, w jaki sposób można orzec, kto jest za co odpowiedzialny?
„Niezwykle wciągająca opowieść. Autor z niewiarygodną łatwością potrafi żonglować skomplikowanymi problemami natury
neuropsychologicznej. Obecne w powieści opisy ogromnych konsekwencji i dramatycznych dylematów, jakie niosą ze sobą choroby mózgu, są całkowicie przekonujące i brzmią upiornie znajomo.
I mimo że pracuję jako neuropsycholog już od ponad 25 lat, to ta
książka dostarczyła mi dużo materiału do przemyśleń” – podsumowuje duński lekarz, Hysse B. Forchhammer, ordynator oddziału neuropsychologii klinicznej szpitala w Glostrup.

Katarzyna Kwiatkowska
„Zbrodnia w szkarłacie”
Marek Krajowski rekomenduje: „Mistrzyni intrygi w stylu Agathy Christie. Jej debiut
nominowano do Nagrody Wielkiego Kalibru. Miłośniczka powieści kryminalnych,
autorka kilku z nich, tłumaczka. Poznanianka zafascynowana dworami wielkopolskimi
i tradycjami ziemiaństwa. Polska historia,
cięte dialogi, błyskotliwy bohater i znakomita intryga. Rasowy kryminał retro.”
Każdy miał motyw. Każdy ma alibi.
Jest rok 1900. Dwór w Jeziorach pod
Poznaniem. Trwają gorączkowe przygotowania do ślubu dziedziczki. Jan Morawski, przystojny, szarmancki i inteligentny ziemianin słynący z zamiłowania do kryminalnych zagadek pomaga
rodzinie w poszukiwaniach skarbu dziadka. Nocą pada śmiertelny strzał. Podejrzani są wszyscy. Wkrótce okazuje się jeszcze, że
gospodarze stoją na krawędzi bankructwa, rodzinną posiadłość
chce przejąć Prusak, a panna młoda nie chce wyjść za mąż.
Czy Morawski ocali rodzinę przed hańbą? Czy można zorganizować
wesele w rozpadającym się dworze, w towarzystwie trupa i pruskiej policji? Co łączy skarb dziadka, mordercę i szkarłatny pokój?
Trzeba przeczytać!

Marina Achmedowa
„Musiałam umrzeć”
To przejmująca opowieść o terrorystce
– samobójczyni. Podczas podróży do Dagestanu rosyjska reporterka była świadkiem ataku sił specjalnych na kryjówkę
muzułmańskich ekstremistów. Poruszona
widokiem obławy i jej ofiar postanowiła
napisać powieść, która odpowie na pytanie, co sprawia, że muzułmańskie kobiety
dokonują samobójczych zamachów?
Marina Achmedowa w obrazowy i przejmujący sposób kreśli losy Chadidży dorastającej w wiosce na północnym Kaukazie, gdzie świat nie zmienił
się od wieków. Dziewczyna uczy się wierności islamskiej tradycji oraz
posłuszeństwa woli Allaha, starszych i mężczyzn. Gdy dorośnie, trafi
do miasta rozdzieranego wojną pomiędzy muzułmańskimi bojownikami a rosyjskimi siłami specjalnymi. Choć delikatna i wrażliwa Chadidża bezustannie dokonuje kolejnych wyborów, tak naprawdę nic
od niej nie zależy. Nawet kiedy pójdzie za głosem serca, trafi wprost
do fanatyków usprawiedliwiających nienawiść przemocą i religią.

Sandra Kalniete
„W butach do tańca przez syberyjskie śniegi”
Sybir to nie tylko polskie doświadczenie. Sandra Kalniete, łotewska polityk, deputowana do Parlamentu Europejskiego,
urodziła się w syberyjskiej tajdze. W jaki
sposób jej rodzina się tam znalazła – o to
nie pytała. Do czasu. W latach osiemdziesiątych XX w. dojrzała już Kalniete wyrusza
w przeszłość w poszukiwaniu prawdy ukrywanej przez dekady pod warstwą traumy,
strachu i sowieckiej propagandy. Wędrówka ta uczyni z niej jedną z czołowych postaci łotewskiej walki o odzyskanie niepodległości, po latach zaś
zaowocuje niniejszą bestsellerową opowieścią.
Rekonstruując losy swoich bliskich, pisarka odtwarza dzieje całego narodu łotewskiego w XX wieku, szczególnie doświadczenie
dwóch totalitaryzmów z ich wstrząsającymi zbrodniami. Na obu
tych planach toczy się narracja wnikliwa i rzetelna, ale też bardzo
osobista, dając czytelnikowi zarazem szeroką panoramę i intymny
portret we wnętrzu.
Widzimy więc wojnę, terror, łagry, tortury, katorżniczą pracę,
mróz i głód, a obok tego skomplikowane rodzinne relacje, młodzieńcze miłości zesłańców, wiejskie potańcówki czy eleganckie
suknie szyte ze szmat. To rzecz o skrajnym upodleniu człowieka, ale
i świadectwo tego, że wola życia i pragnienie zachowania godności
dają o sobie znać w każdych warunkach.

Clara Sánchez
„Widok z nieba”
Patricia to modelka, która mimo młodego wieku odniosła ogromny sukces.
Z pozoru wszystko układa się po jej myśli,
a ona sama wmawia sobie, że jest bardzo
szczęśliwa. Jednak coraz częściej czuje,
że dla rodziny jest przede wszystkim skarbonką bez dna, a dla znajomych – ślicznym dodatkiem. Pewnego dnia, podczas
niespokojnego lotu z New Delhi do Madrytu, poznaje Vivianę, ekscentryczną
kobietę, która oznajmia modelce, że ktoś
pragnie jej śmierci. Patricia nie traktuje tego poważnie. Do czasu.
Splot dziwnych i niepokojących zdarzeń sprawia, że musi zrewidować wyobrażenia, jakie miała o swoim życiu i o ludziach, którzy
ją otaczają.
Clara Sánchez, autorka bestsellerowej Skradzionej, w swojej nowej powieści, pełnej zaskakujących zwrotów akcji, opisuje skomplikowany proces dochodzenia do prawdy o sobie i pokazuje, jak
wysoką cenę płacimy nieraz za sukces.
Świetnie napisana powieść środka – flirt z różnymi gatunkami:
powieść psychologiczna, elementy kryminału i thrillera. Historia
modelki żyjącej w świecie powierzchownego blichtru, która odkrywa, że wszystko co ją otacza to ułuda. Spotkanie z tajemniczą
Vivianą staje się dla niej katalizatorem zmian i odkrywania prawdziwej siebie. Postać głównej bohaterki wzorowana na Kate Moss.
Magnetyczna opowieść o dojrzewaniu do bycia sobą, odkrywaniu
tego, kim się naprawdę jest i co jest dla nas naprawdę ważne.
Clara Sánchez to jedna z najbardziej popularnych hiszpańskich
pisarek, nazywana przez krytyków damą kryminału i powieści psychologicznej. Jej powieści zostały przetłumaczone na kilkanaście
języków, są absolutnymi bestsellerami w Hiszpanii, Włoszech,
Francji…
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PB KUNCER
UDANE DNI OTWARTE
Autor: Anna Rucińska

Szefowie Przedsiębiorstwa Budowlanego mogą być więcej niż zadowoleni. Podczas
niedawnych (20-21 czerwca br.) dni otwartych w prezentacji domu energooszczędnego
na Osiedlu Cypryjskim uczestniczyło kilkaset osób.

f

irma kończy właśnie budowę jednego z dwóch
pierwszych w Polsce wielorodzinnych domów
energooszczędnych (drugi powstaje w Krakowie). Spełniają one ostre wymagania, które
wszystkie nowe budynki mieszkalne obejmą
dopiero od roku 2021. Jest więc to działanie
pionierskie w skali Polski. Ale i z korzyścią dla
klientów, bo otrzymają oni swoje „M” zużywające mało energii – dużo
tańsze w utrzymaniu niż te zbudowane w technologii tradycyjnej.
Zainteresowanie prezentacją przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Mimo pogody, która zniechęcała do wychodzenia z domu, dni otwarte odwiedził tłum gości. Z pewnością
magnesem był nie tylko sam dom energooszczędny, ale również
renoma, jaką cieszy się deweloper. PB KUNCER słynie bowiem
z jakości i rzetelności.
Budynek przy ulicy Cypryjskiej jest częścią osiedla, które firma

buduje od dwóch lat. Po jego oddaniu do użytku, rozpocznie się
następna inwestycja – kolejny dom energooszczędny. Łącznie na
Osiedlu Cypryjskim powstanie około 300 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.
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47. KOSZALIŃSKIE
DNI TECHNIKI
Autor: Adam Różański / Foto: Alla Pozmogowa

Przy pełnej sali, z koncertem w wykonaniu artystów Filharmonii Koszalińskiej jako
zwieńczeniem gali, Naczelna Organizacja Techniczna rozdała swoje doroczne nagrody.
Doceniła w ten sposób szczególne osiągnięcia biznesowe oraz naukowe,
przyczyniające się do podnoszenia konkurencyjności lokalnej gospodarki.
Tradycyjnie przyznano również tytuł „Lider Samorządu Terytorialnego”,
który przypadł Arkadiuszowi Klimowiczowi, burmistrzowi Darłowa.

l

aureaci odebrali statuetki przedstawiające
wykonany z mosiądzu wizerunek Gryfa (mistyczna istota, opisana po raz pierwszy ok.
3000 lat p.n.e.), trzymającego logo NOT. Stoi
on na granitowej podstawie. Nagroda ma
swoją wysoką rangę i wagę – także dosłownie, bo waży prawie 5kg. Gryf to skrzyżowanie lwa, orła i osła. Uosabia on szereg zalet: lew to siła, odwaga,
waleczność i wytrwałość, orzeł – bystrość, zwinność, szybkość i czujność, a osioł – upór w dążeniu do celu.
Koszalińskie Dni Techniki są jedną z ważniejszych form działalności Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych i Środkowopomorskiej
Rady NOT w Koszalinie. Cykl imprez organizowanych z tej okazji
umożliwia przegląd nowoczesnych technik i technologii w po-

szczególnych branżach, promocję podmiotów gospodarczych
i przedsiębiorców, popularyzację nowoczesnych technologii stosowanych w produkcji, inwestycjach i usługach, a dla kadry inżynieryjno-technicznej jest okazją do integracji środowiska oraz doskonalenia zawodowego poprzez organizację konkursów technicznych,
konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, narad.
Celem Koszalińskich Dni Techniki jest wyróżnienie i nagrodzenie najwartościowszych przedsięwzięć gospodarczych, inwestycji,
usług i produktów propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy, promocja nowoczesnej technologii, wynalazczości i innowacyjności – jako kierunków zmierzających do wzrostu konkurencyjności,
koniunktury gospodarczej regionu i poprawy stanu środowiska
naturalnego, a także samorządowców wspierających powyższe inicjatywy.
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Zachodniopomorski Produkt 2015: firma AgraAlex Aleksander i Jacek Lubińscy Sp.j., Redło - zaprawiarka do nasion Hanka 25W oraz
MEDEN-INMED, Koszalin - rodzina lamp do naświetleń Solmed
Koszaliński Produkt 2015: Piekarnia Drzewiańska, Koszalin – Koszaliński Jantarek
Firma Roku 2015: Technology Sp. z o.o., Chałupy
Usługa 2015: Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne, Koszalin - Edukacja Pokoleniowa
Inwestycja 2015: Gawex Media, Szczecinek – światłowodowa magistrala szerokopasmowa Szczecinek – Koszalin
Natura i Tradycja 2015: browar Fuhrmann S.A., Połczyn Zdrój - rodzina piw połczyńskich
Menedżer Pomorza Zachodniego 2014: Arkadiusz Kaczmarski, prezes zarządu TEPRO S.A., Koszalin; Zbigniew Pluta, prezes zarządu
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Szczecin; Donat Król –
członek zarządu firmy Imperial, Białogard.
Lider Samorządu Terytorialnego 2015: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa
Samorządowiec 25-lecia: Bogdan Krawczyk, prezydent Koszalina pierwszej kadencji, nieprzerwanie koszaliński radny
Nowe Rozwiązania w Dziedzinie Techniki: Innowacyjny sposób kształtowania i pomiaru własności mechanicznych półwyrobów w postaci prętów - zespół w składzie Czesław Łukianowicz, Tadeusz Hryniewicz, Leon Kukiełka, Wojciech Kacalak, Jarosław Plichta, Krzysztof Rokosz, Krzysztof Nadolny, Wojciech Kapłonek, Robert Tomkowski, Jan Valíček, Marta Harničárova
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KOSZALIŃSKIE DENARY
ZA ROK 2014
Autor: Adam Różański / Foto: Marcin Torbiński

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, najstarsza organizacja samorządu
gospodarczego spośród powstałych w Polsce po 1989 roku, po raz czwarty
rozstrzygnęła konkurs „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2014”.

g

łównym celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw działających na
terenie województwa zachodniopomorskiego, wyróżniających się ponadprzeciętnymi sukcesami, efektywnością
ekonomiczną, innowacyjnością i aktywnością społeczną. Nagrody to Złote
i Srebrne Denary – w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa. Przyznawane są również nagrody specjalne prezydenta KIPH.
W kategorii FIRMY MIKRO laureatami w konkursie „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2014” zostały: Teatr Variete Muza
(Złoty Denar) oraz P.W. Politerm-Izol Edward Kaczyński, REZONANS
Sylwia Sochal, MH Kamyk, Łańcucki Spółka Jawna (Srebrne Denary).
W kategorii FIRMY MAŁE Złoty Denar przypadł Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o., a wyróżnienia – P.P.H.U. Violetta Chodkowska
(Piekarnia Drzewiańska) i Hotel GROMADA Sp. z o.o.
Kategoria FIRMY ŚREDNIE: Złoty Denar – Meden-Inmed; srebrne – ARKA Spółka Jawna i Q4Glass, ABJ Investors. Złotego Denara
w grupie FIRM DUŻYCH odebrała Grupa MOJSIUK.

Tradycyjnie swoje nagrody wręczył również prezydent KIPH. Tytuł
OBJAWIENIE ROKU (Biały Denar) przypadł spółce Rotho. Działająca w całej Europie Grupa Rotho w 2014 obchodziła 125-lecie istnienia. W roku jubileuszowym stworzony został polski oddział firmy,
powołany aby realizować inwestycje na terenie Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, podstrefa Koszalin. Firma wdroży w Koszalinie
produkcję wyrobów gospodarstwa domowego z plastiku. Na zakupionej 10-hektarowej działce planowana jest budowa zaawansowanego technicznie centrum produkcyjnego i logistycznego.
Produkty będą stąd trafiać na rynki Europy Zachodniej, Centralnej
i Wschodniej a także do Skandynawii.
Denara za wkład w promocję Koszalina otrzymało Studio Reklamy KRUART – Grzegorz Kruk. Od 2013 roku konsekwentnie promuje ono Koszaliński Produkt Markowy, czyli markę unikatowych
przedmiotów związanych ze zbliżającym się dużymi krokami jubileuszem 750-lecia założenia miasta.
Warto jeszcze wspomnieć, że wyróżnienie za wkład w proces
transformacji gospodarczej w regionie oraz konsekwentny rozwój
przedsiębiorstwa odebrał Sławomir Nowosadko, założycieli prezes
firmy GAZOPOL Ltd. Sp. z o.o.
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Kwestionariusz Personalny
Grzegorz Hordyński
Denimking, prowadzony przez pana Grzegorza i jego wspólniczkę outlet z markową odzieżą dżinsową i casual’ową, zna chyba każdy koszalinianin. Sklep ulokowany przy ulicy Zwycięstwa 263 (dzielnica Rokosowo) szybko
zyskał klientelę, która ceni sobie możliwość robienia zakupów z co najmniej 50-procentowym rabatem. Równolegle działa sklep internetowy, a od paru miesięcy także oddział stacjonarny w Szczecinie.

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… dyrektorem jak mój ojciec :-)
W szkole…
… często się nudziłem i czekałem na ostatni dzwonek. Do dziś mam
kiepskie zdanie o edukacji w Polsce. Zamiast uczyć się poznawania
mechanizmów, procesów i rozwiązywania problemów, dzieci i młodzież większość energii marnują na „zakuwanie” mnóstwa niepotrzebnych wiadomości.
Moja pierwsza praca...
… nic ciekawego; dorywcza sprzedaż kurczaków na koszalińskim
„Manhattanie”
Pierwsze zarobione pieniądze...
… były za te kurczaki z pkt 3. Kupiłem sobie levisy w Peweksie (już za
złotówki). A teraz kupuję i sprzedaję je codziennie…
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba ciężko pracować, mieć pomysł, być czujnym, choć trochę
lubić to, co się robi i mieć - jak zawsze - ciut szczęścia.
Dobry szef...
… to ktoś, kto dobrze kieruje energią zespołu.
U pracowników cenię...
… pracowitość, inicjatywę, zaangażowanie i sumienność.
Kogo bym nie zatrudnił...
… flegmatyka, malkontenta, osoby, która powtarza te same błędy.
Prywatnie jestem...
… sympatyczny, lakoniczny i specyficzny, ale to bardzo subiektywna
ocena
Dzień zaczynam...
… od dwóch espresso.

Kiedy nie pracuję…
… trenuję, czytam, jadę nad morze – możliwości jest wiele.

Rodzina...
… to ta ekipa, której się nie wybiera i dobrze wychodzi na zdjęciach.

Moje hobby to…
… kolarstwo + muzyka.

Zawsze znajdę czas...
… na rower.

Sport jest dla mnie...
… pozytywnym nałogiem.

Moim marzeniem jest...
… zostać dość młodym podróżującym emerytem i nad tym pracuję.

Dewiza , którą chcę przekazać innym…
… „Żyj i pozwól żyć innym”, choć to nie ja wymyśliłem :-)
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Denary rozdane

k

oszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa podtrzymuje tradycję dorocznych wyróżnień dla przedsiębiorców i firm. Tym
razem uroczystość odbyła się w Teatrze Variete Muza (nota bene
był on jednym z laureatów Koszalińskich Denarów za rok 2014). Od
niedawna biurem KIP-H kieruje nowy dyrektor – Piotr Huzar.
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Mikroserwis
świętował 15-lecie

k

Fot. Karol Matuszewski, Red Wolf Studio

lienci, kontrahenci, byli i obecni pracownicy – to goście jubileuszowego spotkania z okazji 15-lecia firmy informatycznej
Mikroserwis, które odbyło się 24 czerwca br. w Teatrze Variete Muza.
Mikroserwis zaś to dzieło Roberta Bodendorfa, znanego w Koszalinie przedsiębiorcy i społecznika. Jak wspominał założyciel firmy,
bez wsparcia żony – pani Magdaleny – nie dałby rady. Gorąco jej za
to podziękował. Tak jak i kilku osobom, których życzliwość i zaufanie pozwoliły rozwijać się Mikroserwisowi. W tym gronie znalazł się
również długoletni współpracownik, a obecnie wspólnik Roberta
Bodendorfa – Jakub Talewski.
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Święto inżynierów

w

W sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej koszalińska
Naczelna Organizacja Techniczna rozdała swoje doroczne nagrody - Gryfy. Tradycyjnie nagrodzono również samorządowców. Tytuł „Lider Samorządu Terytorialnego” przypadł Arkadiuszowi Klimowiczowi, burmistrzowi Darłowa. Pod jego nieobecność
nagrodę odebrała pani Joanna Klimowicz, małżonka laureata. Specjalne wyróżnienie Samorządowiec 25-lecia odebrał Bogdan Krawczyk, prezydent Koszalina pierwszej kadencji, wciąż zaangażowany
w działalność samorządową w naszym mieście.
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Pensjonat Marina Mielno
już działa

m

Mielno się zmienia dzięki takim obiektom. Z początkiem
lipca gości zaczął przyjmować pensjonat Marina Mielno.
To inwestycja państwa Anny i Przemysława Saków, którzy dotychczas byli kojarzeni raczej z działalnością ich firmy budowlanej – Sakbud Przemysław Sak. W piątek 26 czerwca br. państwo Sakowie
w gronie rodziny, przyjaciół i osób zaangażowanych w powstanie
Marina Mielno świętowali oficjalną inaugurację działalności pensjonatu. Znajduje się w nim 38 pokoi (może tam jednorazowo przenocować ok. 100 osób) oraz restauracja Biała Dama i kawiarnia Karuzela Cafe. Jak mówią gospodarze, Marina Mielno Pensjonat nad
Jeziorem (tak brzmi pełna nazwa) to ich pierwsze słowo w branży
hotelarskiej, ale zapewne nie ostatnie.

Andrzej Mielcarek, Adam Jaremko

Anna i Marcin Solarczyk

Zenobiusz Sak

Państwo Nowak, Merkis, Prokop, Jaremko, Andrzej Mielcarek

Edyta Okińczyc-Górz, Zbyszek Górz, Anna Pawsłowska, Marcin Solarczyk

Projekant wnętrz Pensjonatu Marina Mielno Adriana
Chudziak z Krzysztofem Siemieniako i A.P.Sak

Bożena Jaremko, Adam Merkis z Natalią Bąk

Edyta Okińczyc-Górz, Zbyszek Górz, Anna Pawsłowska, Marcin Solarczyk

Michał Nowak, Przemysław Sak

Fot. Marcin Czernicki

Anna,Przemysław Sak

Przemysław Sak, Anna Sak, Andrzej Mielcarek
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Młode kino bez rewelacji

z

Fot. Sabina Marcinkowska

daniem wielu obserwatorów, tegoroczna edycja Festiwalu
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” do udanych nie należała. Ani dyskusje, ani zaproponowane przez młodych reżyserów
filmy nie wywoływały szczególnych emocji. Festiwal był z pewnością wydarzeniem towarzyskim. Ale również i ten wymiar specjalnie
atrakcyjnie nie wypadł.

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE
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 3/65/4 (Pasaż Millenium)
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 ,
Darłowo
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 Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE
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
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
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium 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
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
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
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
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
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
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

