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inęło pięć lat od chwili, gdy zdecydowałem się
wydawać koszaliński „Prestiż”. To dobry czas na
małą refleksję i podziękowania.
Magazyn się rozwija. To widać. Nie chodzi
tylko o objętość, obecnie średnio trzykrotnie
większą niż na starcie mojej pracy z „Prestiżem”. Ewoluuje również
formuła pisma. Jej charakter dyktuje zainteresowanie Czytelników.
Dlatego idziemy w nieco inną stronę niż na przykład pokrewne pisma w Szczecinie i Trójmieście. Elitarność, luksus i klasa – owszem, ale
przełamane dobrze pojmowaną swojskością.
Nasz magazyn jest rzeczywiście koszaliński. Stąd akcent na ludzi
z Koszalina lub z koszalińskimi korzeniami, na ich pasje i sukcesy.
Przyznam się, że poczułem ogromną satysfakcję, kiedy podczas
niedawnego festynu zorganizowanego przez Archiwum Państwowe usłyszałem od ulokowanych na sąsiednim stoisku właścicieli
Wydawnictwa Barbelo, którzy dwa lata temu przeprowadzili się do
Koszalina z Warszawy wraz całą aktywnością życiową i biznesową, że
poznają Koszalin dzięki „Prestiżowi”. Większej przyjemności nie mogli mi sprawić. Zresztą za chwilę inni państwo, również mieszkający
w naszym mieście od niedawna, to samo powtórzyli w nieco innych
słowach.
O to właśnie chodzi. O pokazywanie Koszalina od najlepszej strony. Nigdy się nie pogodzę z malkontenckim „tutaj nic się nie dzieje”.
Dzieje się – i to tyle, że nie sposób skromnymi siłami mikro redakcji
pokazać wszystko, co ciekawe i wartościowe. Kluczem są ludzie. Dla
mnie każde spotkanie przynosi kilka kolejnych potencjalnych tematów. W tym sensie sam za pomocą „Prestiżu” lepiej poznaję Koszalin.
Jestem wdzięczny Państwu za wszystkie przejawy życzliwości
i sympatii, z jakimi spotyka się „Prestiż”. Można chyba stwierdzić, że
magazyn ma grono wiernych, ceniących go odbiorców. Ale skorzystam z okazji i pochwalę się również wyrazami uznania, z jakimi nasze
pismo spotkało się ze strony środowiska wydawców prasy. W przeprowadzonym przez branżowy miesięcznik „Press” rankingu polskich
luksusowych pism wydawanych regionalnie (jest ich już naprawdę
dużo) znaleźliśmy się w gronie pięciu najwyżej ocenionych – na równi z „Prestiżem Magazynem Szczecińskim” (ranking wygrał „Prestiż”
z Trójmiasta). To powód do zadowolenia, tym bardziej że w zestawieniu najlepszych znaleźliśmy się jako jedyny magazyn publikowany
w niedużym mieście.
Oczywiście wydawanie bezpłatnego pisma na tak wysokim poziomie edytorskim, z własnymi dobrej jakości fotografiami i tekstami, to
nieustanny ogromny wysiłek. Koszty są wysokie, ale dzięki naszym
klientom reklamowym z numeru na numer nam się to udaje. Jesteśmy tym wszystkim firmom i osobom bardzo wdzięczni. Bez Państwa
„Prestiżu” by nie było.
Chciałbym przy tej okazji podziękować także wszystkim współpracownikom „Prestiżu”. Tym którzy pracują dla niego obecnie, jak
i tym, którzy włożyli swój wkład w jego rozwój wcześniej. Myślę, że
wspólnie robimy coś wartościowego, coś co jest nie tylko kolejnym
medium na koszalińskim rynku, ale również jest czymś wnoszącym
drobny pierwiastek twórczy do życia lokalnej społeczności.
A na koniec podziękowanie dla moich bliskich – żony i córek. Za to,
że znoszą mnie w okresach, kiedy zamykam kolejne wydanie „Prestiżu”, bo wtedy nawet dla nich zupełnie mnie nie ma. Co miesiąc absolutnie „przepadam” na parę dni w obowiązkach i – jak podejrzewam
– bywam wtedy szczególnie nieznośny. Jesteście kochane!
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Wydarzenia

Miasto może więcej!
Morze Architektury (MA) od 2016 roku organizuje SARP w Koszalinie. W każdy trzeci czwartek miesiąca wykład w Kawałku Podłogi
wygłasza zaproszony gość. Formuła jest prosta, ale bogata w treść. Może dlatego przyciąga do klubu tak wielu słuchaczy: młodszych,
starszych, związanych z architekturą bądź nie. Trzecia odsłona ph. „Miasto może” odbywała się przy niezmiennie pełnych salach
podczas wszystkich sześciu wykładów.

n

ajpierw Śląsk, potem kobiety, w trzeciej odsłonie Morza Architektury bohaterem stało się
miasto. Temat ultraciekawy, bardzo na czasie,
choć wydawałoby się nieco obok architektury. Tylko pozornie. – Przestrzeń zamieszkujemy
wszyscy – podkreśla Piotr Śmierzewski, architekt, współorganizator MA. – Bardzo lubię słowo „zamieszkiwać” i używam go nieprzypadkowo. W korzystaniu z przestrzeni nie chodzi przecież
o przechodzenie z punktu a do punktu b. Zamieszkiwać znaczy
dobrze się czuć, odpoczywać, czuć się bezpiecznie. Jak we własnym domu. Miasto również do tego służy, dlatego tak ważne jest,
by przyglądać mu się z uwagą.
Gośćmi cyklu „Miasto może” byli: Zbigniew Maćków (styczeń),
Paweł Jaworski/Napraw Sobie Miasto (luty), Małgorzata Kuciewicz
i Simone de Iacobis/Centrala (marzec), Marek Happach (kwiecień), Mateusz Adamczyk i Agata Woźniczka/Bud Cud (maj) oraz
Marcin Kościuch/Ultra Architects na finał w czerwcu (planowane
spotkanie z gościem specjalnym, Krzysztofem Ingardenem przełożone zostało na wrzesień). Wystarczy spojrzeć na ten line-up, by
wiedzieć, że kluczem doboru były osoby, fundacje i organizacje
traktujące miasto nie jak zestaw budynków i ulic, ale jako pole
poszukiwań, odbicie historii, ważny element tożsamości. Przez
wszystkie niemal wykłady przewijały się odniesienia do przeszłości przekładanej na język dzisiejszej architektury oraz słowa „odzyskiwanie”, „kreowanie”, „naprawianie”, czy – użyte przez Zbigniewa
Maćkowa – znakomite „cerowanie” miejskiej przestrzeni. – Ona
się niesamowicie zmienia, pojawia się mnóstwo projektów i inicjatyw mających za zadanie rewitalizację miast – wskazuje Piotr
Śmierzewski. – Koszalin ma tu wiele do nadrobienia. Chcieliśmy
pokazać, co inni robią tam, gdzie żyją, by wspólna przestrzeń była
wygodniejsza, lepiej ułożona, ładniejsza.
W tym sensie „Miasto może” zyskuje wymiar edukacyjny, co
zresztą było jednym z założeń organizatorów. – Koszalin jest, miejmy nadzieję, przed rewitalizacją, ale póki co jest miastem zoptymalizowanym dla komunikacji i samochodów, a nie mieszkańców
– mówi Piotr Śmierzewski. – Najwyższa pora na zmiany. Może pojawią się jakieś stowarzyszenia, grupy, ludzie, którzy zechcą wziąć
sprawy miasta w swoje ręce? Kapitał na pewno jest, choć na razie
mocno rozproszony. Nasz cykl miał koszalinian zainspirować, pokazać, co w innych miastach się udaje.
Morze Architektury to dziś jedno z najciekawszych i najważniejszych wydarzeń w Koszalinie. Dobrze wymyślone, bezpretensjonalnie zorganizowane, przyjemne i pożyteczne, a przede
wszystkim bardzo lubiane. A dotyczy architektury, dziedziny wydawałoby się z marginesu zainteresowania, niepopularnej. W Koszalinie – jak się okazuje – wręcz odwrotnie.
– Trochę mnie to zaskoczyło – przyznaje Piotr Śmierzewski – ale
z drugiej strony o architekturze mówi się dziś coraz więcej. Dyskusja zaczęła się, gdy weszła w obszar zainteresowania mediów.
Poza tym coraz więcej się obecnie buduje, powstają znaczące,
ciekawe obiekty, co sprawia, że poziom architektury rośnie, a ludzie zwracają na nią uwagę. Powiem nieskromnie, że Morze Archi-

tektury jest naprawdę wartościowym, dobrym wydarzeniem. Nie
przyjeżdżają do nas przypadkowi ludzie, ale wybitne osobowości.
Porównując: jakby w Filharmonii Koszalińskiej dyrygował Krzysztof Penderecki. Te wyjątkowe osoby, ci wielcy architekci w Kawałku Podłogi wykładają za darmo, robią to społecznie. Cykl ma dobrą markę, swoją dużą widownię, więc robią to chętnie, bo chcą
się dzielić doświadczeniem.
Co w kolejnym sezonie? – Swego rodzaju kontynuacja cyklu
„Miasto może” – zapowiada Piotr Śmierzewski. – O ile teraz mówiliśmy o zamieszkiwaniu miasta, będziemy mówić o przestrzeni
prywatnej. Czymś, na czym teoretycznie każdy się zna, czyli architekturze domów jednorodzinnych. Później planujemy publikację
podsumowującą dotychczasowe spotkania, w formie albumowej,
gdzie znajdą się rozmowy z naszymi gośćmi i fantastyczne fotografie Bartka Warzechy.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Bartosz Warzecha
/ Grafiki: Łukasz Waberski (Dobry Sztos)
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Po zdrowie,
rodzinnie i na piknik
Kolejna, 8. edycja akcji „Biegiem po zdrowie” miała miejsce 3 czerwca, a zorganizowało ją Polskie Radio Koszalin (PRK). W imprezie
wzięło udział blisko 3 tysiące uczestników!

g

godz. 12 biegacze wystartowali sprzed budynku radia i po pokonaniu trzykilometrowej trasy
ulicami Piłsudskiego, Traugutta, 4 Marca i Sybiraków dotarli na metę, czyli Wodną Dolinę. Na
uczestników biegu czekało zdrowe śniadanie,
a potem Rodzinny Piknik Rekreacyjny. Były lody, stoiska gastronomiczne, porady dietetyczne i kosmetyczne. Nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych: dmuchanych zamków, kul wodnych i prezentacji artystycznych. Na scenie wystąpiły dzieci z sekcji działających
przy koszalińskim Pałacu Młodzieży oraz Szkoły Tańca King Dance,
były też zajęcia z sensoplastyki prowadzone przez instruktorów
z Pałacu Młodzieży.
Muzyczne talenty można było sprawdzić, biorąc udział w konkursie karaoke, a na poszukiwaczy skarbów czekały ukryte na
plaży niespodzianki: namioty, hulajnogi oraz zestawy do gry
w badmintona. Tradycyjnie już nagrodzone zostały szkoły, które
najliczniej reprezentowały swoje placówki. W tym roku były to zestawy sprzętu sportowego, a trafiły do Szkoły Podstawowej nr 7
i 17 oraz Zespołu Szkół nr 11.
Honorowy patronat nad tegorocznym biegiem objął Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski oraz Prezydent Koszalina Piotr Jedliński.
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Nadciąga LUDZIK, czyli
wieczór humoru i satyry
21 lipca w Teatrze Variete Muza odbędzie się Finał IV edycji Festiwalu LUDZIK. W tym roku festiwal mieć będzie charakter przeglądu
z udziałem sześciu najciekawszych komików, którzy przystąpili do konkursu, bądź zostali zaproszeni przez organizatorów.

f

estiwal LUDZIK został powołany do życia w 2014
roku. Jego pomysłodawcą jest Bartosz Brzeskot,
a producentem – Stocznia Filmowców. Formuła
imprezy się zmieniała, ale niezmiennie na scenie pojawiali się znakomici komicy z całej Polski,
zarówno ci debiutujący, na scenie od niedawna, ale i zaprawieni
w bojach. Inspiracją dla LUDZIKA był stand-up – stąd pierwotna
nazwa One Man Show – prężnie rozwijająca się dziedzina sztuki
scenicznej, ale w LUDZIKU mają szansę zaistnieć przedstawiciele
różnych kabaretowych profesji.
W tym roku festiwal potrwa dzień, a właściwie wieczór. Ma formę przeglądu. Nagrody będą przyznawane w formie wyróżnień
finansowych i rzeczowych w trzech kategoriach głównych: nagroda publiczności, nagroda sponsorów, nagroda dwudziestoosobowej kapituły konkursowej złożonej ze sponsorów, organizatorów oraz publiczności (dziesięć losowo wybranych osób).
Wykonania konkursowe komików wybranych z grona najciereklama

kawszych solistów kabaretowych, stand-uperów oraz iluzjonistów
i satyryków wszelkiej maści uświetni występ gwiazdy – Grzegorza
Halamy, od początku związanego z festiwalem. Po części konkursowej organizatorzy zapraszają wszystkich na imprezę taneczną
pod nazwą „Tańczyć ze śmiechu” DJ AgaBaba.
Imprezę poprowadzi Bartosz Brzeskot, który zasiądzie w kapitule, podobnie jak Jarosław Barów, Andrzej Talkowski i Grzegorz Halama, jak to bywało w latach ubiegłych. – Przypomnijmy,
że w poprzednich edycjach LUDZIKA sala Teatru Variete Muza
„trzeszczała w szwach”, tak więc prośba, by znacznie wcześniej rezerwować sobie bilety – podkreślają organizatorzy. – Liczymy na
na wspaniałą atmosferę, jak to bywało poprzednio i zapraszamy
wszystkich miłośników dobrego humoru.
Bilety kosztują 30 zł, są do nabycia w kasie Teatru Variete Muza.
Początek o godzinie 18.
Foto: Materiały prasowe
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Czwarte czytanie
po godzinach
„Muzułmany” Artura Pałygi to czwarty tekst, po jaki sięgnęli aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w ramach powołanej przez nich
spontanicznie inicjatywy. Czytanie miało miejsce jak zawsze w Centrali Artystycznej, jak zawsze przy pełnej widowni i jak zawsze przy jej
szczerym entuzjazmie.

w

brew temu, co mógłby sugerować tytuł, bohaterami dramatu Artura Pałygi nie są wyznawcy islamu, ale Polacy, pracownicy galerii
handlowej. Sfrustrowani, rozczarowani krajem,
Europą i napędzani strachem przed „obcym”.
Ktoś z nich jest chory, ktoś inny ma konflikt w rodzinie lub za mało
zarabia. Przez przypadkową lekturę książki Oriany Fallaci nabierają przekonania, że wszystkiemu winni są muzułmanie, a światu
realnie zagraża dżihad. Rzecz o ksenofobii, społecznych lękach,
szowinizmie. Zdecydowanie publicystyczna, bardzo na czasie.
Tekst Artura Pałygi kilka miesięcy temu wystawiany był przez Piotra Ratajczaka na scenie Teatru Śląskiego, a w Koszalinie w ramach
inicjatywy „Aktorzy czytają po godzinach”.
To już czwarta odsłona cyklu zainicjowanego przez Dominikę
Mrozowską, a realizowanego przez aktorów Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego. Kolegialnie przez nich reżyserowana i inscenizowana. Formułę zdradza tytuł cyklu, wstęp jest wolny, a aktorzy
nie pobierają za występ wynagrodzenia. Grają za to przy pełnej
widowni Centrali Artystycznej.
Klucz doboru: teksty zabawne, niebanalne, podejmujące drażliwe tematy, aktualne. Wcześniej zespół czytał „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” Petra Zelenki, „Być jak Kazimierz Deyna”
Radosława Paczochy i „Białego dmuchawca” Mateusza Pakuły.
Kolejny to niespodzianka.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Salon NC+ Kołobrzeg
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reklama

Salon NC+ Koszalin
ul. Domina 11/4
tel. 94 341 33 87

NC+ Darłowo
ul. Powstańców Warszawskich 56/1
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Hojne serca
i rock’n’roll

Mała Pola, której zadedykowana została zbiórka Magia Rocka, już niedługo będzie mogła cieszyć się sprzętem, który znacząco
ułatwi jej życie. Wszystko dzięki muzyce i dobrym sercom osób, które 9 czerwca odwiedziły JazzburgerCafe. Dochód z licytacji
wyniósł 16 950 zł i 1 gr!

c

egiełka wstępu na koncert Magia Rocka, która
odbyła się pod auspicjami Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA kosztowała 25 złotych, ale wiele osób
zdecydowało się kupić ją za większą kwotę. Zysk
z samych biletów wyniósł 5460,01 zł. Pracownicy
JazzburgerCafe przekazali słoik ze spontanicznej zbiórki zorganizowanej przez Bacteryazz na kwotę 750 zł. Firma Exec przekazała
w gotówce 800 zł, a z licytacji udało się uzyskać 9940 zł i 50 euro.
Licytację poprowadził niezawodny i charyzmatyczny Daniel
Zmitek, przekonując do zakupu nie tylko dzieł sztuki czy cennych
płyt, ale także przedmiotów tyle wartościowych, co zaskakujących.
I nie za małe kwoty. Lizak o kultowym smaku coli został sprzedany
za 650 zł, potencjalnie wygrany kupon Lotto za 500 zł, a długopis,
którym bliżej nieznana osoba podpisała... własne wypowiedzenie
pracy – 400 zł. Najdroższy okazał się obraz Krzysztofa Rećko-Rapsy, który został kupiony za 1000 zł. W puli znalazły się też m.in.
grafiki przekazane przez Cukina, Macieja Mazurkiewicza z firmy
Druklin, koszulki i kubki.

Całkowity dochód z aukcji przeznaczony będzie na leczenie
czteroletniej Poli, podopiecznej Fundacji MAGIA. Dziewczynka
zmaga się z zespołem Westa, głębokim niedosłuchem oraz zanikiem nerwu wzrokowego. Pieniądze umożliwią zakup sprzętu ułatwiającego transport oraz codzienność dziecka. To między innymi
specjalny fotelik samochodowy dla osoby niepełnosprawnej, który dzięki specjalnej konstrukcji „rośnie” razem z dzieckiem, pionizator, który ma ułatwić Poli utrzymywanie pozycji wyprostowanej
oraz ortezy.
Zbiórkę uprzyjemniły koncerty trzech znakomitych koszalińskich
zespołów rockowych, które bez wahania zgodziły się wziąć udział
w akcji – Woodland Spirit (gitarzysta zespołu, Michał Goldfarb był
pomysłodawcą imprezy), Oil Stains i Bacteryazz.
Kolejna Magia Rocka za rok!
Foto: Marcin Betliński
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Dotacje unijne na rozwój eksportu
RPO WZ 2014–2020 Działanie 1.15 – Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw Koszalińskie firmy chcące się rozwijać na skalę
międzynarodową mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, finansowane w dużym stopniu z funduszy europejskich

i

nternacjonalizacja działalności czy też działania związane z ekspansją międzynarodową w regionie koszalińskim w dalszym ciągu, dla rodzimych firm, jest
tematem odległym i obcym zagadnieniem.

Rozwój eksportu wydaje się bardzo trudnym wyzwaniem, szczególnie w opinii właścicieli i menedżerów najmniejszych firm. Są to
jak najbardziej uzasadnione wątpliwości, ze względu na brak znajomości specyfiki obcych rynków, trudności w nawiązaniu kontaktów handlowych czy też nieznajomości przepisów w danym kraju.
Jednak należy zwrócić mocno uwagę na fakt, iż w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020 firmy nie są pozostawione same sobie. Istnieje możliwość skorzystania z instrumentów ułatwiających
rozpoczęcie i rozwinięcie działalności eksportowej swoich firm.
Eksport w Polsce
Czy takie wsparcie jest potrzebne i uzasadnione? Skala polskiego eksportu systematycznie rośnie. Od początku transformacji,
czyli 1991 r. wartość towarów sprzedawanych za granicę wzrosła 14-krotnie. Od wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku
2,6-krotnie. Mogłoby się wydawać, że takie wyniki to powód do
zadowolenia, jednak w porównaniu z innymi krajami nie wypadamy dobrze. Dane Eurostatu jednoznacznie wskazują, że działalność polskich przedsiębiorstw jest niedostatecznie umiędzynarodowiona. Zaledwie 3,4 proc. firm sprzedaje produkty i usługi na
rynki UE, a 1,7 proc. do innych krajów świata. Wynik ten plasuje
Polskę w ogonie wśród krajów UE. W przypadku małych i średnich
przedsiębiorstw odsetek ten jest jeszcze mniejszy.

Dotacje
W ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, firmy otrzymają możliwość
wsparcia działań służącym wdrożeniu założeń Strategii ekspansji
na rynki zagraniczne.
Maksymalna kwota wsparcia: 150 000,00 PLN
Poziom dofinansowania: do 85 %
Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub
wszystkie działania zaplanowane w Strategii, polegające na:
• przygotowaniu do prezentacji oferty podczas imprez
targowo-wystawienniczych,
• udziale w międzynarodowych imprezach
targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
• udziale w misjach gospodarczych za granicą związanych
z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi
spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
• doradztwie w zakresie strategii działań marketingowych,
koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty,
koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności
intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
• doradztwie w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów
gospodarczych,
• doradztwie w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej
na rynkach docelowych,
• uzyskaniu niezbędnych dokumentów/certyfikatów
uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług
na wybrane rynki docelowe.

Wydarzenia
Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:
1. projekt i druk materiałów dedykowanych do promocji wnioskodawcy na imprezie targowo-wystawienniczej (w szczególności ulotek, broszur, folderów, płyt CD z materiałami dotyczącymi
wnioskodawcy, itp.), w tym wydatki związane z tłumaczeniem treści tych materiałów,
2. wydatki poniesione na doradztwo dotyczące ekspansji na
wybrane rynki docelowe w szczególności doradztwo w zakresie
realiów kulturowych i rynkowych.
3. wynajęcie powierzchni targowo-wystawienniczej wraz z niezbędnymi kosztami narzuconymi przez organizatora imprezy
targowo-wystawienniczej (m.in. opłaty za podłączenie i zużycie
mediów, opłata rejestracyjna, rezerwacja powierzchni wystawienniczej),
4. zabudowa stoiska (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska,
montaż, demontaż stoiska),
5. zakup usług w zakresie transportu eksponatów
6. wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących w imprezie targowo - wystawienniczej
7. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących
w imprezie targowo-wystawienniczej poza granicami kraju,
8. reklamy w mediach dedykowanych w imprezie targowo-wystawienniczej.
9. zakup biletów wstępu dla przedstawicieli wnioskodawcy na
imprezę targowo-wystawienniczą związaną z branżową misją gospodarczą,
10. wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy na misję gospodarczą
11. wydatki związane z merytorycznym przebiegiem branżowej
misji gospodarczej w zakresie spotkań z potencjalnymi kontrahentami, w tym:
a) wydatki poniesione na usługi tłumaczeń podczas udziału
w misji gospodarczej za granicą,
b) wydatki poniesione na przygotowanie merytoryczne uczestników misji w zakresie realiów kulturowych i rynkowych w kraju
misji gospodarczej (w tym szkolenia z zakresu różnic kulturowych,
mentoring),
c) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących
w misji gospodarczej,
d) wynajem sali konferencyjnych w celu spotkań z potencjalny-

mi kontrahentami, w tym wypożyczenie sprzętu do prezentacji.
12. doradztwo w zakresie strategii działań, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku
przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
13. doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów
gospodarczych,
14. doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
15. uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane
rynki docelowe (koszty uzyskania certyfikatów, pozwoleń, homologacji, itp.).
Nawiązywaniu współpracy międzynarodowej sprzyja rozwój
wirtualnych kanałów komunikacji, jednak nowoczesne technologie nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu przedsiębiorców.
Wciąż jeszcze krokiem milowym w procesie zdobywania zagranicznych rynków jest udział w imprezach targowych, misjach gospodarczych i spotkaniach branżowych.
TWÓJ DORADCA UNIJNY
PRIOR CONSULTING SP. Z .O.O. – firma specjalizująca się
w projektach infrastrukturalnych dotyczących np. budowy sieci
szerokopasmowych związanych z dostępem do Internetu (realizowała je m.in. w Ostródzie, Sanoku, Grajewie, Kolnie, Lubartowie
i Krakowie) oraz w doradztwie na rzecz firm produkcyjnych (przykładem jest projekt przygotowany dla słupskiego LOTONU czy
też podwarszawskiego KOLCARU lub tez koszalińskiego PUMAFOLu). Ponadto dużo uwagi angażujemy w projekty badawczo
-rozwojowe (B+R) oraz projekty związane właśnie z działaniami
proeksportowymi (jak chociażby Go To Brand lub RPO WZ 1.15).
W nowej perspektywie finansowej pozyskaliśmy i zakontraktowaliśmy już ponad 80 mln zł dofinansowania dla Naszych klientów.
Prior Consulting Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin
biuro@priorconsulting.pl, www.priorconsulting.pl
tel: 94 717 36 48, 518 975 511
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
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Popołudnie i Noc Archiwów
Jak zainteresować, zmusić do wyjścia z domu i zintegrować starszych, młodszych i tych w średnim wieku? Przepis znają pracownicy
Archiwum Państwowego w Koszalinie (AP). Jak sami mówią – zaryzykowali i zorganizowali wydarzenie, którego jeszcze w Polsce
nie było. Noc Archiwów okazała się frekwencyjnym hitem i wielce prawdopodobne, że na stałe trafi do kalendarza miejskich imprez.

c

zwartek, 15 czerwca. Godzina 16:15. Wchodzę na
teren archiwum. Za murami dziesiątki mieszkańców. Starsi i młodsi z zaciekawieniem przyglądają
się stoiskom, rozmawiają z wystawcami, próbują
potraw, strzelają z łuku, poznają tajniki neogotyku
i mierzą się w plenerowym turnieju szachowym. Na prawo od wejścia stoi kilka samochodów. Nie, to nie „mistrzowie parkowania”.
Te pojazdy to koszalińskie klasyki. Cena większości z nich niejednego oglądającego przyprawia o zawrót głowy. Mnie imponują
pasja i wysiłek, jaki właściciele tych nie najmłodszych cudeniek
wkładają w opiekę nad nimi. – W paradzie rozpoczynającej Noc
Archiwów wzięło udział blisko trzydzieści samochodów. Najstarszy, Citroen Z1, pochodzi z 1936 roku – wskazuje Andrzej Hamerla, prezes Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”.
Odwiedzający mogą też obejrzeć, między innymi: fiaty, polonezy, maluchy, audi i volkswageny. Okazuje się, że zainteresowanych nie brakuje. – Na robieniu zdjęć się nie kończy, bo mieszkańcy przynoszą nam też dokumenty i instrukcje, które związane są
z motoryzacją – mówi Andrzej Hamerla.
Neogotycka łamigłówka
Idę dalej. W budynku Archigalerii tłum. Zgromadzeni goście

w dużym skupieniu śledzą prezentację. Chwilę później prowadzące warsztaty wręczają im ćwiczenia. Po sali rozchodzi się pomruk ekscytacji podszytej lekką niepewnością. „A co jak źle wypełnię?” – słychać szepty. Anna Sokół z Archiwum Państwowego
w Krakowie uśmiecha się uspokajająco: – Proszę się nie martwić,
to nie takie trudne – mówi. Wraz z koleżanką stara się zainteresować uczestników spotkania pismem neogotyckim. – Wiadomo, że
w ciągu godziny nikogo nie nauczymy neografii, ale możemy zachęcić do tego, żeby sięgnął do archiwaliów – dodaje Anna Sokół.
„Do czego to się może nam przydać w XXI wieku?” – zastanawiam
się głośno. Odpowiedź otrzymuję błyskawicznie. – Znajomość
neogotyku otwiera nam drogę do wielu dokumentów, które przechowywane są w polskich archiwach, także do tych, które pomogą nam stworzyć drzewo genealogiczne – podkreśla prowadząca
warsztaty.
Być jak Robin Hood
Każdy, chyba niezależnie od wieku, chciałby podróżować
w czasie. Możliwość wcielenia się w średniowiecznego wojownika zapewnili uczestnikom Nocy Archiwów członkowie Kompanii
Rycerskiej. Dzieci, a w wielu przypadkach także ich ojcowie, nie
mogli przejść obojętnie obok łuków, tarcz i pozostałych elementów ekwipunku rycerskiego. Nic zatem dziwnego, że do stanowiska bractwa ciągnęła się długa kolejka. – Można też zmierzyć się
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z rycerzami, bo mamy bezpieczną broń do walki, a dla pacyfistów
i miłośników „planszówek” przygotowaliśmy średniowieczne
gry, między innymi pierwowzory warcabów oraz kołka i krzyżyka
– wskazuje na stół przy którym siedzi Bartłomiej Zielonka z kompanii. Obok stanowiska z grami rozstawione są namioty należące
do bractwa. Przed nimi wystawka uzbrojenia średniowiecznego.
Każdy może przymierzyć zbroję i na własnej skórze przekonać się,
jaka jest ciężka. Całość waży niemało, bo około 30 kilogramów.
Z życia polskiego żołnierza
Nieopodal na odwiedzających czekają żołnierze – to dwie
grupy rekonstrukcji historycznej: Pancerni 39 i 2. Pułk Ułanów 1.
Warszawskiej Brygady Kawalerii. – Chcieliśmy przedstawić obóz
żołnierzy polskich wracających z Rosji – mówi Jakub Panek i wskazuje: – Mamy wóz taborowy z 1936 roku, a na nim płaszcze, plecaki, broń, radiostację, a nawet akordeon. Obok wozu ognisko.
Wszak żołnierze muszą coś jeść. Na talerze trafiają ziemniaki, marchewka, cebula i mięso.
– Skromnie, ale przecież są to produkty, które żołnierze najczęściej dostawali od napotkanych ludzi – tłumaczy Jakub Panek. Je-

den z członków grupy rekonstrukcyjnej podchodzi do wozu, podnosi akordeon i zaczyna grać. To nie pierwszy i nie ostatni koncert
tego dnia.
Ryzyko się opłaca
Pomiędzy stoiskami przemyka Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum. Z satysfakcją przygląda się tłumom mieszkańców. – Patrząc na to, co działo się podczas Nocy Muzeów, Nocy w Bibliotece i Nocy Kultury postanowiliśmy stworzyć coś podobnego,
ale z archiwalnym rysem – wyjaśnia. – Mieliśmy nadzieję, że nasz
autorski pomysł spotka się z zainteresowaniem mieszkańców
i z tego co widzę, nie zawiedliśmy się. Co istotne, pomysłowi
przyklasnęli też pracownicy archiwum, którzy jak podkreśla pani
dyrektor nie protestowali na wieść o tym, że dzień wolny będą
musieli spędzić w pracy. – To wydarzenie potwierdza, że archiwum
stało się miejscem spotkań rodzinnych i przyjacielskich, a dodatkowo zawsze dbamy o to, żeby było coś dla ciała i coś dla ducha
i chyba to jest przepis na sukces – podkreśla Joanna Chojecka. No
cóż, trudno się nie zgodzić.
Autor: Aleksandra Barcikowska / Foto: Izabela Rogowska
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Harmonia
ciała,
umysłu
i duszy

Agaty Zejfer słucha się z wielką przyjemnością. O kosmetologii mówi rzeczowo, konkretnie, ciepłym, spokojnym głosem. Słowo
„zabieg” pada z jej ust równie często, co „człowiek”. Stworzyła autorski model pracy, oparty o wartości, które ceni – harmonię,
rozwój, samoświadomość. Wybrała niełatwą drogę w skomercjalizowanej branży, ale chodzenie na skróty nie jest w jej stylu.
Na wszystko, co dziś ma, ciężko zapracowała. Sama. Konsekwentnie, krok po kroku realizowała swoją wizję i zbudowała własną,
unikalną markę. Jej motto brzmi: piękno rodzi się z harmonii.
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V Agaty Zejfer rozwiewa ewentualne wątpliwości,
co do doświadczenia czy kwalifikacji, jakie mogą
się pojawić w związku z jej młodym wiekiem. Jest
absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu,
dyplomowanym kosmetologiem. Wcześniej zdobyła licencjat. W czasie studiów pracowała w gabinetach – m.in.
dr Ireny Eris. Kosmetologię poznawała więc równolegle – w teorii i praktyce. Tempa edukacji nie zwalnia. Nieustannie się szkoli,
w planach ma doktorat. Rok temu rozpoczęła studia – psychologia kliniczna – na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
SWPS. Z jednej strony ambitna, z drugiej pełna pokory. – Trzeba
się nieustannie uczyć, rozwijać, doskonalić i pracować nad sobą
– uważa.
Zainteresowanie kosmetologią przyszło już w liceum. Agata
Zejfer zmagała się wówczas z atopowym zapaleniem skóry (AZS).
Leczenie było żmudne, osłabiające organizm, na dłuższą metę
szkodliwe, więc na własną rękę szukała rozwiązania problemu.
Stosowała odpowiednią dietę, sięgała po naturalne kosmetyki,
czytała o mądrym dbaniu o urodę i... tak jej zostało. Najpierw wyleczyła siebie, teraz pomaga pacjentom. Rozważała studiowanie

psychiatrii, bo interesował ją człowiek – jego emocje, umysł. Wybrała kosmetologię. Postrzega ją jako dziedzinę pomocną w procesie dbania o dobrą jakość życia i jeden z jej ważnych elementów, wpływający na zadowolenie z wyglądu, a tym samym większe
poczucie własnej wartości. – Liczy się harmonia ciała, umysłu i duszy – mówi.
Od początku miała określoną koncepcję pracy, wynikającą
z życiowej filozofii. Pracując w ośrodkach SPA, przekonała się, co
ją nie interesuje: stawianie ilości ponad jakość, powierzchowny
kontakt z klientami, brak indywidualnego podejścia, stosowanie
modnych zabiegów o krótkotrwałych efektach. Raziło ją nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny. Wiedziała, że gabinet poprowadzi zupełnie inaczej, po swojemu.
– Nie interesowało mnie konkurowanie z innymi – podkreśla. –
Myślę, że na rynku jest miejsce da każdego. Niestety, wielokrotnie
zdarzało mi się, że ktoś mnie kopiował, korzystał z moich wpisów
na blogu, inspirował się stroną. Obserwowałam to i nadal obserwuję, ale utwierdza mnie to w przekonaniu, że warto robić swoje
i daje energię do działania.

Zamiast długiej listy zabiegów, najpierw proponuje klientom
długą rozmowę. O trybie życia, odżywianiu, problemach, stresie.
Zanim przystąpi do działania, wysyła ich na specjalistyczne badania, szeroko diagnozuje. Sama dobiera im kuracje, nie realizuje
doraźnych zamówień, ani zachcianek. Cierpliwie tłumaczy, że
o ciało troszczyć się trzeba codziennie, kompleksowo, a jednorazowe zabiegi nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Przy tej
asertywnej postawie urzeka skromnością i miłym usposobieniem.
Jest szczera, stanowcza, lubi stawiać sprawy jasno, choć robi
to w niezwykle uprzejmy i ujmujący sposób: – W pracy i w życiu
stosuję zasadę czystych intencji – mówi z uśmiechem. – Bardzo
poważnie podchodzę do swojej pracy, poświęcam jej mnóstwo
pracy i energii.
Głęboko wierzy, że warto świadomie wpływać na wszystkie sfery codzienności – od zdrowego odżywiania i regularnej aktywności fizycznej, przez systematyczną pielęgnację ciała po estetyczne
otoczenie. Sama stosuje te zasady – gotuje, ćwiczy jogę. Pasjonuje
ją urządzanie wnętrz. Prowadzi blog kosmetologiczny, współpracuje z cenionym, wiodącym magazynem branżowym „LNE”, jest

ekspertem. Uwielbia podróżować. – Dbam o balans między pracą
a prywatnością – podkreśla. – To samo radzę pacjentom.
Nowy gabinet mieści się w starej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego. Przy wejściu czuć zapach kawy z pobliskiej kawiarni.
W środku: nowoczesność, nabierająca smaku w charakterystycznych wysokich kamienicznych wnętrzach. Stonowane kolory, dużo
światła, na suficie gabinetu – bajkowe rysunki. Podczas rozmowy
okazuje się, że otoczenie odzwierciedla osobowość właścicielki:
perfekcjonizm, skrupulatność i zdecydowanie, ale przełamane
nutą romantyzmu, do którego Agata Zejfer z uśmiechem się przyznaje.
Połączenie nietypowe, choć wpisujące się w ważną dla Agaty
zasadę równowagi. Jej zachowanie sprawia, że gabinet to unikalne miejsce, jednocześnie profesjonalne i przyjazne, oferujące
nowoczesne zabiegi, ale promujące duchowy, holistyczny wymiar
dbania o ciało i umysł. Ponadto dowód na to, że zawsze warto iść
własną drogą, na własnych zasadach.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Natalia Snoch
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Bezpieczeństwo,
skuteczność, inspiracja
Rozmowa z Agatą Zejfer
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twierając gabinet, miała pani określoną koncepcję pracy. Czy musiała ją pani jakoś zweryfikować przez ostatnie dwa lata?
Życie zweryfikowało mnie pozytywnie. Okazało się, że kierunek, w jakim idę, nie jest zły,
a moje wartości pozostały bez zmian. Od samego początku chciałam wypracować formułę pracy polegającą na rozszerzonej diagnostyce, spersonalizowanych zabiegach. Miałam wizję i małymi
krokami do niej dążyłam. Stopniowo, element po elemencie mogłam rozwijać ofertę. Zaczęłam jeszcze w gabinecie w Unieściu,
potem przeniosłam się do Koszalina, a teraz w nowe miejsce.
Cały czas pogłębiam kompetencje podczas szkoleń, warsztatów,
współpracuję z najstarszym i najbardziej cenionym magazynem
branżowym „LNE”.
Wizja, którą pani realizuje – nacisk na relację z klientem, holistyczne podejście do dbania o urodę – narodziła się już w momencie zainteresowania kosmetologią?

Zanim zdecydowałam się na kosmetologię, rozpatrywałam
studiowanie psychiatrii. Ostatecznie inaczej poukładałam ścieżkę edukacji, ale pozostała we mnie chęć zajmowania się ludźmi
w sposób kompleksowy, czyli skupienia nie tylko na problemach
skóry. To przecież tylko jeden z narządów ciała. Stąd moje zainteresowanie psychologią i przekonanie, że również ten aspekt jest
w pracy niezwykle istotny. Wierzę, że ciało jest świątynią, trzeba się
nim dobrze opiekować w sposób systematyczny. Zawsze byłam
przeciwna praktyce polegającej na wykonywaniu zabiegów raz na
kiedyś. Uważam, że to bezcelowe.
Czy realizacja takich założeń była trudna?
Na początku tak. To było wyjście z nowym, niepopularnym podejściem, ale okazało się, że pacjenci tego chcą. Czują opiekę,
bezpieczeństwo i wierzą w powodzenie terapii opartej na har-

monii ciała i ducha. Sama staram się trzymać równowagę między
prywatnością a życiem zawodowym. Wiem, że jeśli chcę kogoś
uszczęśliwić, sama muszę być szczęśliwa.
Co dla pani jest ważne w relacji z pacjentem?
Najważniejsze, by bazą pracy było zaufanie, które nie zawsze
buduje się od pierwszej wizyty. Nie ukrywam, że jestem bardzo
szczera, staram się od razu wydobyć z pacjenta jak najwięcej informacji, bo to podstawa skuteczności naszych dalszych działań.
Czasem okazuje się, że wcale nie muszę mu zrobić dziesięciu zabiegów, a czasem że potrzeba ich dużo więcej. Każdy pacjent ma
u mnie kartę, na bieżąco ją uzupełniam.
Jak wygląda pierwsza wizyta?
Mam w ofercie dwa rodzaje konsultacji – trychologiczną i kosmetologiczną. Podczas jednej i drugiej przeprowadzam szeroki
wywiad na temat zdrowia, trybu i higieny życia, przyjmowanych
leków, oczekiwań. Musimy zgrać nasze wizje i rozplanować har-

monogram działań – omówić, co zrobić, by dojść do satysfakcjonujących efektów. Stąd pogłębiona diagnostyka: analiza pierwiastkowa, morfologia, do tego zalecenia pielęgnacji domowej
oraz niezwykle istotny element terapii – suplementacja, gdzie
bazuję na wiedzy z dziedziny mikroodżywiania. Jest dla mnie niezwykle istotne, by łączyć wszystkie elementy z zabiegami, które
stanowią jedynie 30-40 procent całego procesu. Za mało, by skutecznie poprawić wygląd.
Pacjenci są zaskoczeni tak niekonwencjonalną metodą pracy?
Rzeczywiście, na początku mojej praktyki osoby, które do mnie
trafiały, pytały: „po co tak, dlaczego?”. Obecnie są świadome, jak
pracuję, przygotowane i oczekujące takiego podejścia. Ale dla
mnie ważni są też ci klienci, którzy nie spodziewają się wspomnianego przebiegu pracy, a poddają się mu. Pozwalają się eduko-
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wać, naprowadzać. Wszystkim powtarzam, że powinni być świadomi: na etapie zakupu kosmetyków, czytania etykiet, domowej
pielęgnacji, suplementów i korzystania z zabiegów nie w sposób
komercyjny.
Co ma pani na myśli?
Kosmetologia jest dziedziną popularną i łatwo dostępną.
Również intratną. Najczęściej jest tak, że pacjent przychodzi do
gabinetu i oznajmia, jaki zabieg chciałby wykonać, a kosmetolog
tę prośbę realizuje. U mnie jest to niemożliwe. Oferta gabinetu
jest dostępna na stronie internetowej, więc wiadomo, co w ogóle
mogę zaproponować, ale ostatecznie ja decyduję, co wykonam.
Oczywiście spotykamy się w połowie drogi między moim doświadczeniem, propozycją a oczekiwaniami czy możliwościami
finansowymi klientów.
Brzmi odważnie i stanowczo.
Rzeczywiście, pracuję w zupełnie inny sposób niż większość gabinetów. Mam tym większą ogromną satysfakcję, że moi pacjenci

cenią sobie niestandardowe zasady, a ja mogę rozwijać się zawodowo w kierunku, jaki obrałam, tak jak zaplanowałam i chcę. Nie
musiałam iść na kompromis, skróty, rynek nie wymusił na mnie
wprowadzenia zabiegów powierzchownych, choć miałam obawy,
że będzie to konieczne. Nie jest i z tego się cieszę.
Można powiedzieć, że jest pani dla klientów także motywatorem i opiekunem?
Bardzo bym chciała. Wypisałam ostatnio sobie wartości, jakie
przyświecają mi w prowadzeniu gabinetu. Na pierwszym miejscu
znalazło się bezpieczeństwo. Dla mnie absolutny priorytet. Stąd
właśnie szczegółowy wywiad zdrowotny, bym miała pewność, że
mogę podać komuś wybrany preparat. Po drugie: skuteczność,
czyli umiejętność realnej poprawy komfortu życia pacjentów. Trze-

ci: inspiracja – do dbania o siebie mądrze, systematycznie i ciągle,
w każdej sferze życia.
Pani oferta skupia się na zabiegach dotyczących pielęgnacji
twarzy i włosów, natomiast mniej jest zabiegów na ciało, a przecież są one niezwykle popularne.
Jest to absolutnie świadomy wybór. Mam wiedzę na temat kobiecego ciała, tego jak funkcjonuje, więc wiem, że cellulit to rzecz
naturalna i nie chcę na siłę z nim walczyć. Powtarzam pacjentkom,
że poza dbaniem o siebie, powinnyśmy również umieć akceptować niedoskonałości oraz rzeczy od nas niezależne. Cellulit wiąże się z obecnością estrogenów, więc niemal wszystkie się z nim
zmagamy. Moim zdaniem z ciałem lepiej jest pracować dietą i wysiłkiem fizycznym.
Jest w ofercie pani gabinetu również mało popularna jeszcze,
a w Koszalinie dotąd niedostępna, trychologia.
Tak, posiadam kompetencje analityka trychologii. Zainteresowanie pojawiło się, gdy sama miałam problemy z włosami, zresztą

podobnie było z kosmetologią – walczyłam z atopowym zapaleniem skóry. Jest mnóstwo osób, które mają problemy z włosami.
To, jak wyglądają, czy wypadają, jest spowodowane problemami
ze skórą głowy, więc leczenie powinno należeć do kompetencji
kosmetologa. Znaczną część mojej pracy stanowią terapie trychologiczne.
Co może pani zaproponować pacjentom w kontekście trychologii?
Oczywiście diagnostykę – analiza pierwiastkowa, badania krwi,
także wymazy ze skóry głowy plus badanie trichoskopem pozwalające ocenić stan skóry. Później proponuję zabiegi oparte o preparaty trychologiczne, mezoterapię igłową, karboksyterapię oraz
pielęgnację domowa. Wielu pacjentów trafia do mnie z gabine-
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terialne korzyści. Powinien nieustannie
się uczyć, dążyć do samorozwoju. No
i pokora, zdecydowanie się przydaje.
Takie podejście jest trudniejsze?
Nie wiem, czy jest trudniejsze, bo
nie wyobrażam sobie pracować w inny
sposób, ale wiem, że daje mnóstwo satysfakcji. To dla mnie ważne, by się spełniać, pracować nad sobą. Żeby pomagać ludziom, sama muszę mieć wiedzę.
Choć nie wiem wszystkiego i nie boję
się do tego przyznać. Jestem ogromnie
wdzięczna pacjentom, że są w takiej sytuacji wyrozumiali.

tów lekarskich, które oferują leczenie
krótkie i intensywne, u mnie trwa ono
dłużej. Terapia trwa od 3 do 6 miesięcy,
ale efektywność jest bardzo wysoka.
Zabiegi to jedno, ale dla pacjentów
ważne jest też otoczenie. Jak sądzę,
dla pani również.
Bardzo staram się dbać o oprawę wizyty, a więc przyjemną muzykę, nastrój.
Chcę, żeby pacjent czuł się maksymalnie „zaopiekowany”. Chodzi o spersonalizowanie procesu terapeutycznego.
Bardzo dużo rozmawiamy, pytam o obserwacje, odczucia. Pracuję na dobrych
preparatach, jestem na bieżąco z rynkiem i wybieram to, co najbardziej skuteczne, nie kierując się marką czy popularnością. Produkty i urządzenia testuję
na sobie, więc jeśli już coś wprowadzam
do gabinetu, jest sprawdzone. W najbliższym czasie będą to certyfikowane suplementy, niedostępne
w aptekach. Chcę również zająć się szerzej zagadnieniem flory
bakteryjnej jelit, bo to kluczowa rzecz dla organizmu. Poświęcam
mojej pracy wiele czasu. Studiuję karty pacjentów, zastanawiam
się, co jeszcze mogę zaproponować, zmodyfikować. Bardzo dużo
czytam, wspieram się literaturą specjalistyczną, prowadzę bloga
i tematyczny profil na portalu społecznościowym. To rozwija i gabinet, i mnie. Nie kopiuję, korzystam własnej wiedzy i doświadczenia.

Rozmawiamy w nowym gabinecie,
w starej kamienicy. Jest tu niezwykle
spokojnie, cicho. Rozumiem, że miejsce wybrała pani nieprzypadkowo?

Uwielbiam stare kamienice, wysokie pomieszczenia. Jestem
romantyczką i marzyłam, by mieć gabinet w tego typu wnętrzu.
Ma ogromny potencjał. Chciałabym, żeby pacjenci czuli się tu dobrze, przyjemnie, może czymś się zainspirowali. Myślę, że warto
świadomie budować miłe otoczenie w domu, pracy. Estetyka jest
ważna. Wkładam mnóstwo serca w dopracowanie szczegółów
aranżacji. To będzie dodatkowy aspekt odprężenia, wedle mojego motta: piękno rodzi się z harmonii.
Rozmawiała: Anna Makochonik

Do tego rozpoczęła pani studia psychologiczne.
Tak, jak wspomniałam wcześniej, od zawsze chciałam zawodowo zajmować człowiekiem. Kosmetologia wydała mi się idealną
ścieżką jako dziedzina otwarta na łączenie wielu elementów. Gdybym wybrała medycynę, byłabym ściśle ukierunkowana, a moja
praca bardzo określona, a tego bym nie chciała. Psychologia to
dwa w jednym – dla mnie i w relacji z pacjentami. Uważam, że
umiejętności psychologiczne mogą być przydatne każdej osobie
i cudownie byłoby, gdyby każdy miał do nich dostęp. Uczy dobrej
komunikacji, asertywności, a z tego można korzystać na polu zawodowym i prywatnym.
Jakie cechy powinien mieć według pani kosmetolog?
Przede wszystkim powinien być nastawiony na to, by służyć
pacjentowi. Doceniać możliwość wpływania na jego życie, poprawiania jego jakości. Trzeba stawiać dobro pacjenta nad ma-

Agata Zejfer Studio Kosmetologii
ul. Piłsudskiego 4, 75-500 Koszalin
(+48) 886 764 058
studio-kosmetologii.pl
kontakt@studio-kosmetologii.pl

Oferta Studia Kosmetologii Agata Zejfer:
Trychologia
Analiza pierwiastkowa
Suplementacja
Peelingi medyczne
Mezoterapia igłowa
Karboksyterapia
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Krzysztof
Sulewski:

cztery zawody, jedna pasja
Gdy w 1862 roku niemiecki przemysłowiec Adam Opel skonstruował swoją pierwszą maszynę do szycia, z pewnością nawet nie
marzył o tym, że na przełomie XIX i XX wieku jego żona przekształci rodzinne przedsiębiorstwo w międzynarodowy koncern
motoryzacyjny. Musiałby natomiast być pierwszorzędnym jasnowidzem, żeby przewidzieć, że ponad 200 lat później w Polsce
przyjdzie na świat człowiek, który wkrótce stworzy – pierwsze w Europie – Muzeum Opla.

Ludzie
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rzysztof Sulewski ma śmiejące się oczy i sylwetkę sportowca. Rocznik 1975. Warszawiak,
którego przypadek przywiódł do Koszalina.
Ukończył ekonomię na Politechnice Koszalińskiej. Szesnaście lat pracował w Urzędzie Skarbowym. Często i profesjonalnie obecny w mediach, w ostatnich
latach był rzecznikiem prasowym skarbówki. Dziennikarze mówią
o nim z uznaniem: kompetentny, otwarty, przygotowany; zawsze
znalazł czas, miał pomysły. Odczarował fiskusa, który wielu koszalinianom kojarzył się z groźnym urzędnikiem o marsowym obliczu.
Tysiąc razy Opel

raz uważam, że był to błąd, kupiłem Opla Kadeta. Czułem, że po
prostu muszę go mieć. Po trzydziestu latach pachnie w nim tak, jak
w tym pierwszym. Samochód ma dokładnie ten sam klimat i zapach mojego dzieciństwa.
Cztery zawody, jedna pasja
Wcześniej jednak pasja przespała kilkanaście lat. W tym czasie Krzysztof Sulewski przeniósł się do Koszalina, skończył studia
(poza ekonomią także marketing i zarządzanie, inżynierskie zastosowanie komputerów i podatki na SGH) i rozpoczął pracę.

Ze stanowiska rzecznika – i kierownika sali obsługi podatników na parterze urzędu – odszedł w tym roku. Decyzją zaskoczył
wszystkich, ale ma bogate plany zawodowe i pozazawodowe.
Tych ostatnich nawet więcej.

Na aukcji internetowej trafił na samochód z młodych lat. Okazyjnie, bo okazja to słowo klucz dla każdego kolekcjonera. – Okazja była pozorna – śmieje się teraz. – Samochód nie miał wartości,
stanowił co najwyżej magazyn części. Koszt jego odbudowy byłby
wyższy od ceny zakupu.

Wszystko zaczęło się w siermiężnych latach 80. ubiegłego stulecia, gdy Krzyś zobaczył auto taty. – Ponieważ wszyscy o to pytają,
zastanawiałem się, skąd to się wzięło – mówi dzisiaj. – Wtedy przypomniałem sobie samochód z dzieciństwa.

Ale pierwszy samochód już był. Coś dużego, realnego, elektryzującego, co szybko nakręciło spiralę pasji. Dzisiaj Krzysztof
regularnie zagląda na portale aukcyjne i ogłoszeniowe, polskie
i zagraniczne, kupuje eksponaty, które mają wartość historyczną,

Opel. W ustach Krzysztofa to słowo brzmi zwyczajnie, ale jego
zbiory zwyczajne nie są, o czym przekonujemy się wędrując śladami Opla po całym domu kolekcjonera. Każdy pokój skrywa inną
odsłonę niemieckiego koncernu: miniatury aut w różnych skalach,
modele, gazety, książki, akcesoria i części, gadżety i upominki, wydawnictwa okolicznościowe, zdjęcia, opony, radia.

są nowe lub po prostu zadbane i dostępne dla niego cenowo, co
oznacza, że na pamiątkę wydaje do kilkuset złotych.

Trudno to wszystko ogarnąć, obejrzeć, docenić. – Przedmiotów związanych z Oplem mam około tysiąc – mówi gospodarz
z uśmiechem.
Zapach dzieciństwa
Wracamy do dzieciństwa. – W domu był Opel – te słowa brzmią
wymownie, bo wydaje się, że choć Krzysztof domy zmieniał, a teraz ma swój rodzinny, Opel zawsze mieszkał z nim i jego bliskimi.
Co więcej, pozostawił w chłopcu, a dzisiaj mężczyźnie silne emocje. – Pamiętam zapach wnętrza – wspomina Krzysztof Sulewski
i charakterystycznie pocierając palec o palec, przywołuje tamte
wrażenia. – Opel Kadet kombi, niebieski, z naklejkami diesla na
drzwiach. Przechodzony niewiele wtedy kosztował.
Wsiadamy do Opla i jedziemy kilkanaście kilometrów za miasto. Malowniczo położona wieś, a w niej magazyn. Za drzwiami
hali niezwykły widok z ponad 20. zabytkowymi samochodami.
Oczywiście, same Ople. Oto niewysłowiona duma Krzysztofa.
– Zaczęło się niewinnie – przyznaje z miną niewiniątka. – Choć te-

Na razie wszystkie trafiają do szuflad, składowane są w piwnicy
i garażu, wystają z szafek; są w całym otoczeniu. Czekają na swój
nowy dom.
Skarby w szufladach
Na rynku motoryzacyjnym i kolekcjonerskim, w internecie
i w realu, matowa żółć Opla jest obecna w wielu różnych wydaniach i postaciach. Oko obserwatora łatwo ją wyłapuje, a można
kupić niemal wszystko: od zapałek, butelek i kapsli, po duże modele gotowe, do montażu, sklejenia, zdalnie sterowane i w zestawach. – Zwracam uwagę na wszystko ze znaczkiem Opla, żałuję,
że unikaty zdarzają się tak rzadko – przyznaje Krzysztof Sulewski.
Dlatego ceny tych najbardziej poszukiwanych sięgają od kilku do
kilkunastu tysięcy złotych.
W skarbówce, przed innymi urzędnikami, rzecznik nie krył swojej pasji, choć i nie afiszował się z nią. – Każdemu coś tam obiło
się o uszy, ale pewnie nikt nie zdawał sobie sprawy ze skali zbioru
– tłumaczy.
Gdyby chciał dzisiaj umieścić w gablotach wszystko, co ma, mógłby nimi zapełnić nie jedną salę muzealną, a przedmiotów wciąż
przybywa. – Przy zakupach nie mam klucza wyboru – przyznaje.
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Bezrobocie złotej rybki
Za „złotą erę” Opla kolekcjoner uznaje koniec lat 60. i początek
lat 70. ubiegłego stulecia, w czym zgodny jest z wieloma pasjonatami niemieckiej marki. – Boom zresztą dotyczył całego rynku
motoryzacyjnego – zastrzega. – Ogromne limuzyny, o pięknych
kształtach i masywnych konstrukcjach, mogły konkurować z autami luksusowymi, a wiele klasycznych wozów sportowych z tamtego okresu przeszło do historii i stało się legendą.
Ulubiony model? Krzysztof Sulewski z ociąganiem odpowiada:
– Ciężko byłoby wybrać, co najmniej kilka. W każdym okresie znalazłbym parę wartych podyktowania złotej rybce. Na szczęście nie
muszę tego robić, bo miałbym również inny dylemat
– wybrać auto z produkcji
seryjnej, czy unikat z manufaktury.

nie dobrego wpływu. Dopiero to doświadczenie nauczyło Krzysztofa, że wszystko, co ma wartości potrzebuje dachu.
W hali auta są zabezpieczone i czekają na kolejność renowacji.
Gdy będą na chodzie, a już z żółtymi tablicami pojazdów zabytkowych, pojawią się nowe koszty – ubezpieczenia, czyli to, co spędza
sen z powiek większości kierowcom. – Czasami historia sprzyja
spadkowi kosztów – żartuje Krzysztof Sulewski. – Ubezpieczyciele
obniżają stawki dla pojazdów dawnych, co z pewnością uratuje
mnie przed bankructwem.
Jeszcze w tym roku wszystkie pojazdy z kolekcji Krzysztofa powinny osiągnąć co najmniej dobry stan techniczny.
Opel jeszcze nie wie
Muzeum jednak stanie
gdzie indziej, przy drodze
krajowej, lokalizacji na
razie nie zdradzimy, jest
wyjątkowo atrakcyjna. – Kupiłem kawałek ziemi z myślą o budowie Muzeum
Opla – nie kryje Krzysztof
Sulewski. – Czy to się uda?
Jestem optymistą, choć
do otwarcia droga daleka.
Równolegle do uzupełniania zbioru, poszukuję
źródeł finansowania inwestycji.

Schodzimy do garażu.
Gospodarz z czułością
omiata wzrokiem Opla
Astra Twintop w tuningowej wersji Irmscher z rozsuwanym sztywnym dachem.
– Stoi – mówi z troską. – Coś
z elektroniką, przez co
dach się nie zasuwa. Naprawimy.
Niska cena,
łatwy dostęp
Oplonalia mają też
swoje peryferia, czego
przykładem są eksponaty
i samochody związane ze
skromną i niewielką manufakturą Bitter, która od
1971 roku przerabia duże
Ople na sportowe limuzyny najwyższej klasy. Wyglądem mogły konkurować
nawet z ferrari i lamborghini.
Krzysztof
prezentuje
modele aut, które wyjechały z zakładu Ericha Bittera i mówi: – Bitter to przykład dobrej inspiracji Oplem, a równolegle z produkcją pojawiły się pamiątki, których szanujący się
kolekcjoner nie może nie mieć.
W magazynie pachnie warsztatem, a nie muzeum, ale to okres
przejściowy, który towarzyszy pracom renowacyjnym i mechanicznym. Przy tych ostatnich Krzysztof korzysta ze wsparcia fachowców
z kręgów rodzinnych. – Przed nami jeszcze dużo pracy – przyznaje,
ale w oczach ma błyski. – Na szczęście duże Ople są stosunkowo
tanie, stąd i koszty ich naprawy nie są za wysokie. Cena i długość
serii produkcyjnych marek popularnych zdecydowanie wpływają
dzisiaj na skalę dostępu do zabytkowych modeli.
Dobry stan techniczny
Kolekcjoner z ledwie skrywanym żalem przyznaje, że zaczął „od
niewłaściwej strony”, ponieważ pierwsze duże modele stawiał
pod chmurką. Częste i gwałtowne zmiany pogody nie miały na

Samochodów docelowo
powinno być dziesięć razy
więcej niż obecnie, czyli
około 200. Wtedy otwieranie muzeum na sens.
A może sam Opel byłby zainteresowany wsparciem inicjatywy? Koncern
własnego muzeum nie ma,
a o zewnętrznych muzeach
niemieckiej marki nic nie
słychać. – Tego nie wykluczam, ale rozmów nie prowadzę – mówi kolekcjoner.
– Z pierwszego kontaktu
z firmą, sprzed kilku lat,
nic nie wyniknęło; do kolejnego muszę się dobrze przygotować.
W planach mam również wyjazd do fabryki Opla.
Opel zostanie w rodzinie
Ostatnie pytanie ciśnie się na usta od pierwszego spotkania
z Krzysztofem. Co na to wszystko jego żona? – Jeździ Oplem – odpowiada dyplomatycznie kolekcjoner i dodaje z uśmiechem: – Toleruje; myślę, że marka jest dla żony obojętna. Zainteresowania
nie podziela, ale je rozumie, a to dużo.
Za to synowie, piętnastoletni bliźniacy, potrafią wypatrzeć
w mieście ciekawy model Opla i tacie o tym opowiedzieć.
Czyli jest szansa, że pasja przejdzie z pokolenie na pokolenie.
Autor: Piotr Pawłowski / Foto: Izabela Rogowska
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Biegiem
przez życie
Stracił nogę, kiedy był dzieckiem. To jednak nie przeszkodziło mu w ukończeniu kilkunastu maratonów, w tym trzech nowojorskich.
Józef Szczeblewski, mieszkaniec Manowa, bez wysiłku fizycznego nie wyobraża sobie życia, a swoją sportową pasją, energią
i determinacją skutecznie zaraża innych. W maju tego roku postawił sobie wyzwanie: przebiec z Koszalina na południe Polski.
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Manowo. Na podwórku przed domem pana
Józefa biega kilka psów. Szczekają, żeby zwrócić na siebie uwagę i nastawiają łby do głaskania. Mieszkanie biegacza jest na piętrze. Kilkanaście schodów
61-latek pokonuje w ekspresowym tempie. W schludnym i jasnym wnętrzu rzucają się w oczy medale, puchary, statuetki i dyplomy. Kolekcja jest imponująca. – Najbardziej cieszę się, kiedy
na biegach podchodzą do mnie ludzie i mówią, że skoro ja mogę
uprawiać sport, to im nie wypada siedzieć na kanapie – mówi
z uśmiechem mężczyzna.

wioząc bagaże i inne niezbędne rzeczy. 61-latek szacował, że
każdego dnia przebiegnie średnio około 40 kilometrów. Na początku wszystko szło jak z płatka. Wyprawę śledziła prawie cała
Polska, a o postępach w biegu donosiły lokalne dzienniki, portale
internetowe i radiostacje znajdujące się w miastach, przez które
przebiegał pan Józef. Na trasie czekali też na niego biegacze, którzy towarzyszyli mu w podróży. Niestety, po tygodniu biegu, na
odcinku Bydgoszcz-Brzoza sportowiec skręcił nogę i musiał przerwać wyprawę. Jednak zapewnił, że po powrocie do zdrowia będzie kontynuował bieg, a skoro tak powiedział to słowa na pewno
dotrzyma.
Autor: Aleksandra Barcikowska / Foto: Izabela Rogowska

Wypadek
Pan Józef nogę stracił jako dziecko. Miał wtedy niecałe dwa lata.
Był sierpień 1957 roku. Feralnego dnia był pod opieką babci. Zasnął na torach kolei wąskotorowej, po których kursował pociąg.
Pojazd uderzył go w twarz zderzakiem i zmiażdżył stopę. Ponieważ lekarze bali się, że w ranę wda się gangrena, podjęli decyzję
o amputacji nogi aż za kolano. – Nigdy nie użalałem się nad sobą.
Wręcz przeciwnie, niezłe było ze mnie ziółko – śmieje się mężczyzna i dodaje: – Mimo że nie miałem protezy, pomagałem rodzicom
w gospodarstwie. Rąbałem drzewo, a jak trzeba było brałem kosę
i szedłem w pole. Opierałem się o kulę i starałem się kosić zboże.
Biegiem przez Stany
Trzydzieści lat po wypadku, w 1987 roku pan Józef zaczął biegać. Z protezą i przy pomocy kul pokonywał długie dystanse.
Ma na swoim koncie, między innymi, trzy maratony nowojorskie.
Dzięki udziałowi w nich zwiedziłem prawie całe Stany Zjednoczone i otrzymałem nagrodę z rąk samego Mohameda Ali –
wspomina 61-latek. Oprócz tego, dwa razy ukończył morderczy,
stukilometrowy supermaraton. Przebiegnięcie tego dystansu
zajęło mu zaledwie 17 godzin i 48 minut. Pan Józef wziął też
udział w 24-godzinnym biegu. – Czasami czuję się jak odludek,
bo wciąż nie mogę przekonać osób niepełnosprawnych, żeby
zaczęły biegać – mówi i dodaje: – Sport dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważny. Uprawiany regularnie sprawia, że można
przenosić góry.
Pan Józef wie, co mówi, bo aktywność fizyczna jest obecna
w jego życiu od wielu lat. Oprócz biegania pan Józef grał w tenisa, skakał w dal (swojego czasu ustanowił nawet rekord świata
- 4,26 m), rzucał dyskiem i gdyby nie kontuzja to reprezentowałby
Polskę na Olimpiadzie w Seulu.
Wyzwanie życia
Ponad rok temu w głowie Józefa Szczeblewskiego zrodziła się
z pozoru szalona myśl. Stwierdziłem, że skoro zwiedziłem biegiem
Stany Zjednoczone to pora teraz na Polskę – mówi mężczyzna. Dystans wyznaczył sobie solidny, bo liczący 777 kilometrów. Startował z Koszalina, a metę miał mieć w Ustrzykach Dolnych, najniżej
położonym punkcie w kraju. Poprzeczkę zawiesił sobie bardzo
wysoko, ale nie bez powodu. – Chciałbym pokazać ludziom, że
niepełnosprawność nie przekreśla marzeń o uprawianiu sporu
i zachęcić napotkanych biegaczy, żeby się do mnie przyłączali,
chociażby na krótkim odcinku – podkreśla pan Józef.
Sportowiec liczył też, że uda mu się zebrać pieniądze na nową
protezę, bo ta której obecnie używa lata świetności ma dawno
za sobą, a nowa gwarantowałaby mu możliwość uczestnictwa
w kolejnych biegach długodystansowych. Jej koszt to ponad 50
tys. złotych. Mężczyzna wyruszył spod koszalińskiego ratusza 13
maja tego. Towarzyszył mu znajomy, który jechał samochodem,
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Krzysztof Sokal w maskowaniu osobistym. Tylko głos migawki może go zdradzić.

Najpierw
jest ryk
tęskny
Krzysztof Sokal z Nadleśnictwa Sławno z zamiłowaniem fotografuje
zwierzynę ze szczególnym uwzględnieniem jeleni na rykowisku.
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a co o tej porze pan się nastawia?
W czerwcu, kiedy zboża już wysokie – na
jelenie, które w tych zbożach żerują. Same łby
wystają, a i to raz po raz, więc stosuję sposób
„na gwizdnięcie”: gwiżdżę, podnoszą łby, a ja –
pstryk. A we wrześniu rykowisko. O tym myślę cały rok.
Do jeleni wrócimy. Jest coś bardziej czujnego?
Lis. Ale właśnie mi się udało: odkryłem norę, ze świerku zbudowałem zasiadkę, okryłem siatką maskującą, a jak w maju zaczęły
wychodzić już owłosione niedoliski (młode), oniemiałem: dziewięć! W życiu tylu nie widziałem. Zwykle w miocie jest od czterech
do sześciu. Wszystkich liszka może nie wykarmić. Znosi im gryzonie, raz nawet kurczaka. Jest ostrożna, ale nie zwraca uwagi na
zasiadkę. Najmniej czujne są sarny i dziki, które słabo widzą i pod
wiatr można się zbliżyć.
Byle nie do lochy z młodymi.
To mit. Atak lochy to ostateczność. Wielokrotnie byłem blisko
i zawsze z młodymi odbiegały. Tylko raz locha na mnie ruszyła, ale
w sytuacji specyficznej: mały uciekł z zagrody, a gdy go wnosiłem,
wydał głos trwogi.

śmiertelna choroba, na szczęście jest szczepionka; albo boreliozę,
śmiertelna nie jest, lecz szczepionki nie ma.
Zdarzyło się panu nie zdążyć pstryknąć?
Wiele razy. Trzeba ustawić statyw albo klęknąć, bo to najlepsza perspektywa, mieć dobre światło, odczekać aż nic nie
będzie zasłaniało obiektu, a taki jeleń się nie zastanawia; najmniejszy szelest i po fotografii. W ogóle jelenia trudno podejść,
bo rzadko wychodzi na przestrzeń, poza tym ma dobry wzrok,
słuch i węch.
Do jeleni wrócimy. Czego najbardziej pan żałował?
Bielika. Wiedziałem, że przyleci, bo leżała padlina. Czekałem
w zasiadce dwa dni, od świtu do zmierzchu. Trzeciego dnia przyleciał! Ale ja miałem snajpera Zenita, w którym trzeba było spuścić
przysłonę. Strzelił metal i ptak uciekł. Kiedy indziej też czatowałem
dwa dni, a wtedy nadeszli ludzie po drewno... Niemniej, generalnie rolnicy czy pilarze nie płoszą zbytnio zwierząt. Płoszą je dźwięki obce, nieznane, na przykład szelest folii.
Pan bezszelestnie schowany, godziny mijają. Co gdy poczuje
pan potrzebę?

Jelenie w łubinie. Po gwizdnięciu drugi też podniesie łeb.

Ale wilka by pan uniknął.
Chciałbym się natknąć, jednak ludziom z daleka ustępują. Są
niedostępne. Zajmują rozległe terytoria, potrafią w jedną noc
przebiec kilkadziesiąt kilometrów i czasem mi mieszają: kiedy
przechodzą przez teren między Polanowem a Trzebielinem, gdzie
fotografuję rykowisko, wtedy nawet przez tydzień nie ma jeleni.
Do jeleni wrócimy. To nic pana nigdy nie goniło?
Szerszenie. Miały gniazdo na ambonie. Dwóch z nas oddaliło
się, a trzeci się zabezpieczył i chciał spalić gniazdo. Wtedy się
wściekły, część doleciała do nas i jeden użądlił kolegę w głowę.
Zaczął puchnąć, miał uczulenie. Na pogotowie zdążyliśmy, jak powiedział lekarz, kilkanaście minut przed czasem.
Co jeszcze w lesie może zrobić krzywdę? Potrzask?
Nie natknąłem się, znajdujemy zwykłe druty. Ale kleszcz. Może
powodować odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, to

Do butelki. Raz nie miałem. Po siedmiu godzinach nie wytrzymałem i wyszedłem z kryjówki. W sam raz na żurawia, na którego
tak czekałem. I było po nim.
Czy pańska wytrwałość i cierpliwość przekładają się na sytuacje ludzkie?
No... właśnie nie bardzo. Temperamenty i zachowania ludzi są
mniej przewidywalne od burzy, po której zawsze jest spokój. Pędzące życie z natłokiem obowiązków jest dla mnie trudniejsze niż
dogadywanie się z przyrodą. W lesie mam czas pomyśleć i posłuchać, a na przykład w domu nie zawsze.
Wróćmy do jeleni.
Już wszystko zaplanowałem. We wrześniu żona urodzi Laurę,
więc tym razem do trzech tygodni wypoczynkowego dodam dwa
tacierzyńskiego, dwa opieki i jakoś podzielę czas na rodzinę i rykowisko.
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Zadrży pan z emocji?
Tak. Zawsze czekam cicho i zamaskowany, ale trudno z 10 metrów opanować oddech i czynności. To stresujące sekundy, sporo
zdjęć zmarnowałem. Wtopiony w świt, czuję się częścią przyrody,
ale czasem nie radzę sobie, kiedy wychodzi na mnie 50 jeleni,
a największemu mogę zajrzeć w oczy.
Umie pan je zwabić?
W Technikum Leśnym w Warcinie próbowaliśmy wabić z użyciem rury do odkurzacza. Efekt był taki, że wszystko uciekło. Lepsza jest łodyga barszczu Sosnowskiego, oczywiście gdy już nie
jest groźny i po wysuszeniu. Ale nie wabię. Znam miejsca, poza
tym targam sprzęt, odzież przeciwdeszczową, prowiant, a gdzie tu
jeszcze jakieś rury.
Podchodzenie dzików w rzepaku w okolicach Polanowa.
Zdjęcie nagrodzone w Konkursie Fotograficznym
im. Włodzimierza Puchalskiego.

Od czego się zacznie?
Najpierw jest ryk tęskny: byk szuka. Wiele kilometrów czasem
pokona. Wyciąga język ku górze i tak węszy. Biega, aż znajduje
i obejmuje chmarę. Oczywiście nadchodzą następne byki, dlatego i ryk tego samca jest następny: ja mam tę chmarę!
Jest czujny, czy wariuje?
Wariuje. Obiega chmarę, pilnuje i kopuluje. Jest zajęty, a nie
czujny. A już gdy toczy walkę z rywalem, oba w ogóle niczego
nie zauważają. Co innego samice. Pozostają ostrożne, a kiedy coś
przestraszy licówkę (wiodącą), wszystko przepadnie, bo za nią
z cielakami uciekną inne, a za łaniami byki.

Locha w młodym zbożu.

Wszystkie łanie kryje jeden?
Tak, chociaż wokół gromadzą towarzysze-kibice. Ryczą tęsknie
wieloma głosami – nazywamy to oborą. Byk panujący nad chmarą
oczywiście cały czas biega i pilnuje, ale raz po raz kopuluje i wtedy
nie ogarnia wszystkiego. Gdy więc czasem jakaś samica odskoczy,
kibice próbują skorzystać. Kiedy zaś trafi się konkurent porównywalny z dominującym, toczą pojedynek. Z tym że najpierw chodzą
bok w bok – to tzw. marsz równoległy. Gdy żaden nie odpuści,
następuje walka wprost. Rzadko groźna dla byków. Zabić może
głównie stary, który już ma niebogate poroże – tzw. szydła, czyli
gołe tyki; nimi może przebić.
Inne zwierzęta albo pana byk zaatakuje?
Jest podniecony, bojowy, ale pogonić może lisa, natomiast dziki, które nie przejmują się rykowiskiem, obserwuje i przeczekuje.
Człowieka unika, bo to wróg, obca woń. Poczuje odwiatr i w popłochu, na ślepo ucieknie. Chociaż raz byk pokiereszował mój
odstawiony rower.

Największe szanse mają samce w wieku od siedmiu do dziesięciu lat.

Biega, walczy, kryje. To go wykańcza. Ile łań mu przypada?
Na Pomorzu Środkowym 30-40. Ma tyle testosteronu, że wytrzymuje kondycyjnie, mimo że przez ten czas (około czterech tygodni) w ogóle nie je. No, ale też traci na wadze nawet 25 procent.
Toteż takiego już październikowego nazywamy spadłym albo pobekanym. Jest istotnie zamęczony.
Wiem, że także pan poluje. Ma pan satysfakcję, gdy wceluje
w zwierzę kulą?
Strzelam może sztukę na rok, w polowaniu zbiorowym,
a w ostatnim roku wcale. Nie wychodzi mi to. Lubię bitki z dzika,
ale mięso wolę kupić od nadleśnictwa. Satysfakcję mam fotografując, choćby i polujących.
Wróćmy do jeleni. Wolno strzelić byka podczas godów?
Niestety tak. Tak jak ja z aparatem, niektórzy myśliwi wręcz czekają na ten strzał cały rok. Są dyskusje i wiele głosów, żeby zakazać. Ja jestem przeciwny zabijaniu samców, gdy głupieją.
Rozmawiała: Marek Zagalewski / Foto: Krzysztof Sokal

Walka konkurentów rzadko kończy się śmiercią.
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Zawilec i wiosenne warchlaczki.

Tryk muflona, gmina Sławno.

Jedna z czatowni leśnego fotografa.

Muflony z gminy Sławno.

Krzysztof Sokal zdobył II miejsce w kategorii
sceny myśliwskie konkursu im. Włodzimierza Puchalskiego organizowanego przez
„Łowca Polskiego” – za zdjęcie myśliwych
podchodzących o godzinie rano, 4 dziki
w rzepaku w okolicach Polanowa w pow.
koszalińskim. Duże powiększenie trafi we
wrześniu na pokonkursową wystawę w warszawskim Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa.

Ryk tęskny, byk szuka chmary.
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Wesele
w dobrym
stylu

Najważniejszy dzień w życiu. Jeden, niepowatarzalny, nie do poprawy. Właśnie dlatego trudny – mnóstwo spraw do załatwienia,
brak czasu, stres. Wedding planner to wybawienie dla osób zapracowanych, wparcie dla niezdecydowanych i pomoc w wykreowaniu
ceremonii marzeń. Paulina Leszczyńska, właścicielka firmy Wymarzone Wesela opowiada o trendach ślubnych i podpowiada,
dlaczego warto mieć wesele niepodobne do innych.

d

la wielu młodych par sprawa jest prosta: sala,
smaczne jedzenie, tort, dekoracja i zespół muzyczny. Najlepiej sprawdzone, polecone przez
znajomych i niedrogie. Tzw. tradycyjne wesela mają swoich zwolenników, ale coraz więcej
osób decyduje się na zorganizowanie ceremonii o indywidualnym charakterze, odzwierciedlającym temperament, pasje czy
upodobania państwa młodych. I tu sprawa się komplikuje – stylowe wesele, to wesele przemyślane w każdym detalu. Wymagające dopasowania wszystkich – lub przynajmniej większości – elementów przyjęcia, a więc precyzyjnego rozplanowania, a potem
realizacji. Pomoc wedding plannerów jest wówczas nieoceniona,
są oni bowiem nie tylko sprawnymi organizatorami, ale również
kopalnią pomysłów. Ponadto – znawcami ślubnych i weselnych
trendów.
Greenery, czyli na zielono
Trendy dotyczą wszystkiego: strojów, miejsc, atrakcji, dekoracji,
jedzenia, muzyki, ślubnych sesji i filmów, a nawet takich drobiazgów jak winietki dla gości. Niektóre są efemeryczne, niektóre
podbijają serca na dłużej. Branża ślubna to prężny rynek, trendy
ogłaszane i prezentowane są na targach, portalach i blogach.
– Trendem w ogóle jest organizowanie spersonalizowanego wesela – uważa Paulina Leszczyńska. – Wszystkie młode pary chcą
mieć udaną ceremonię, ale coraz więcej wychodzi poza standardy. Chcemy, by nasze przyjęcie było niezapomniane, oryginalne,
jedyne w swoim rodzaju, dopasowane ściśle do gustu małżonków, odzwierciedlające ich osobowość. A jeśli w codziennym życiu cenimy estetykę to również piękne.

Portale ślubne pełne są podpowiedzi, inspiracji i porad na temat organizacji przyjęcia ślubnego. Od klasyki po ekstrawagancję.
Jednak, jak podkreśla Paulina Leszczyńska, niektóre style cieszą się
szczególną sympatią. – Najczęściej wybierany jest rustykalny, czyli
elegancki wiejski. Organizowany w plenerze, dworkach, chatach
czy wiejskich wnętrzach, z tzw. swojskim jadłem, muzyką, atrakcjami. Panie występują w zwiewnych sukniach typu boho, panowie
w luźniejszych garniturach albo spodniach na szelkach. Ale coraz
popularniejszy jest kompletnie odmienny styl glamour. Wystawny,
dekoracyjny, z elementami czerni i złota. Bardzo efektowny.
Jeśli chcemy być bardzo modni – wskazówka: – Słynny Instytut
Pantone kolorem 2017 roku ogłosił greenery – zieleń i ta barwa
stała się również trendem ślubnym – mówi Paulina Leszczyńska. –
Greenery wedding oprócz tego, że utrzymane jest w kolorach zielonych, zawiera takie elementy jak np. drewno, gałązki – wszystko
co naturalne. To bardziej wyrafinowana wersja stylu rustykalnego.
Wdzięczna, urokliwa i naprawdę piękna.
Panna młoda w stylu greenery we włosach ma wianek, a w ręku
bukiet z przewagą gałązek, liści paproci lub innych bujnych roślin,
czasem zupełnie pozbawiony kwiatów. Sala ozdobiona jest bujną roślinnością, elementami drzewnymi, na stołach królują kompozycje tworzone z liści, iglaków, ziół. Zasada jest jedna: ma być
bardzo zielono.
Od szczegółu do ogółu
Spersonalizowanie może też nawiązywać – i jest to obecnie
bardzo modne – do osobowości, hobby czy zawodu młodej pary.

Styl życia
Stąd wesela w stylu filmowym, muzycznym, motoryzacyjnym,
z ulubionymi motywami np. kwiatowymi. Niekoniecznie w całości – czasem chodzi tylko o elementy, choć warto pamiętać, że im
więcej korespondujących ze sobą detali, tym spójniejsza całość.
Styl najłatwiej wyrazić przez dekoracje: rośliny, ozdoby, tkaniny,
papeterię, meble, ale istotne są też inne elementy weselne, w tym
najważniejszy: jedzenie i sposób jego podania. Coraz częściej
odchodzi się od zastawiania weselnych stołów paterami na zimny
bufet na rzecz szwedzkiego stołu z przekąskami i urokliwych candy
barów ze słodkościami. Styl dotyczy również tortów – zamiast przeciętnego wielopiętrowca z bitą śmietaną i owocami, zamawia się
przepięknie zdobione konstrukcje z wymyślnymi dekoracjami. Całe
spectrum trendów dotyczy atrakcji weselnych: pokazy barmańskie
i iluzjonistyczne, taneczne, akrobatyczne, karaoke, fotobudki, fajerwerki to najbardziej popularne. Poczciwe sypanie ryżu zastępuje

dziś wypuszczanie w niebo motyli, gołębi czy lampionów szczęścia.
Do lamusa odchodzi rejestrowanie ślubu w czasie rzeczywistym na
rzecz teledysków weselnych. Takie zmontowane dynamicznie filmy
można rozesłać jako pamiątkę dla gości, nie zawsze entuzjastycznych wobec oglądania wielogodzinnych relacji na dvd.
Najważniejszy jest plan(nner)
Jak urządzić stylowe wesele? Metodycznie, najlepiej z dużym
wyprzedzeniem. Trzeba na to zarezerwować czas, najlepiej przygotować harmonogram. Brzmi zniechęcająco? Warto skorzystać
z pomocy wedding plannera zarówno ze wzgędu na wygodę –
weźmie on na swoje barki długą listę spraw do załatwienia – jak
i wiedzy, kontaktów i kreatywności. – Jeśli zależy nam na uzyskaniu
bardzo spójnego efektu, najlepiej włączyć go już na etapie poszukiwania miejsca na wesele – radzi Paulina Leszczyńska. – Trudno
będzie przecież stworzyć rustykalny klimat w pałacyku, a glamour w dworku wiejskim. Jestem w stanie wskazać młodym parom
obiekty weselne adekwatne do wybranego stylu, ilości gości,
zaplanowanych aktywności. Mogę zrealizować określone ocze-

kiwania, ale też wymyślić czy podpowiedzieć rozmaite motywy
weselne, stworzyć scenariusz przyjęcia, a potem dopilnować jego
wykonania we wszystkich aspektach. Współpracuję z firmami specjalizującymi się w realizacji najróżniejszych życzeń.
Stylowe nie znaczy drogie
Mit: stylowe, spersonalizowane wesele kosztuje więcej. – Nic
bardziej mylnego – zaznacza Paulina Leszczyńska. – Zawsze na
początku para młoda określa swoje możliwości finansowe i pracujemy w ich ramach. Mam doskonałą orientację w kosztach organizacji wesela w różnych obiektach, wiem, gdzie można taniej
zamówić tort czy catering, jaka roślinność w danej porze roku będzie najtańsza, a w ramach współpracy mogę liczyć na rabaty ze
strony podwykonawców. Przede wszystkim: cena moich usług jest
wliczona w budżet wesela określany przez klientów.

Oczywiście – wymyślne życzenia bywają drogie i warto przedyskutować, czy się na nie w ogóle zdecydować, czy wybrać tańszą
alternatywę, czy ewentualnie zrezygnować z kilku detali na rzecz
jednej, ale spektakularnej rzeczy. Niektóre pomysły trudniej realizować w danej porze roku i wówczas ich cena rośnie. Niektóre,
choć wydają się zabawne – jak na przykład nietypowe siedzenia
czy ryzykowne atrakcje – dla gości mogą być utrapieniem i szkoda na nie pieniędzy. Tu znowu przyda się doświadczenie i dystans
wedding plannera.
Jedno jest pewne: stylowe, doskonale zorganizowane i oryginalne wesele pięknie wspomina się nie tylko na zdjęciach, a to
jest bezcenne.
Autor: Malwina Maj / Foto: Krystian Kasperowicz / Dekoracja: Blossom Avenue
Agencja Ślubna Wymarzone Wesele
biuro@wymarzonewesela.pl, tel.: +48 667 217 633
Kontakt dla podwykonawców:
wspolpraca@wymarzonewesela.pl
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Vogalonga,

zemsta wioseł na silnikach

Wszystko zaczęło się od wyścigu pomiędzy przyjaciółmi na „mascarete”, w Dzień Świętego Marcina w 1974 r. Grupa jednocząc się
przeciwko degradacji miasta przez fale tworzone przez łodzie motorowe, postanowiła zorganizować niekonkurencyjne regaty
i zablokowała Canale Grande na parę godzin. To wydarzenie traktuje się jako początek Vogalongi, niezwykłego spływu kajakowego
organizowanego w Wenecji. W tym roku – wraz z przyjaciółmi – wzięli w nim udział koszalinianie, Marzena Olszyńska i Robert Mazur.

Styl życia

p

ierwszy komitet organizacyjny Vogalongi, chcąc
poinformować kraj o losach miasta i laguny, wezwał obywateli do broni czyli do wioseł 8 maja
1975 r. Wówczas odbyła się pierwsza Vogalonga. Uczestnicy mieli do pokonania 30 km drogi
wodnej przez kanały i najpiękniejsze miejsca malowniczej laguny
Wenecji. Start o godz. 9 na Bacino San Marco przed Palazzo Ducale ogłoszony został przez wystrzał z armaty. Nikt nie spodziewał
się takiej frekwencji. Przybyło 500 łodzi wiosłowych i około 1500
uczestników! Były gondole, łodzie weneckich klubów sportowych,

kajaki, pontony i zwykłe łódki. Popularna „Gazzettino” pisała: „To
zemsta wioseł na silnikach. Ponowne odkrycie środowiska laguny. Ta solidarność Wenecji była rękami wyciągniętymi w kierunku
miasta, aby bronić go przed falami”.
Święto wiosłowania, edycja nr 43
W tym roku Vogalonga na Canal Grande odbyła się 43 raz, 4
czerwca. Wszystkie łodzie ustawiały się w Kanale Giudecca od
godz. 8.30 i z dala od Punta della Dogana. Zgodnie z instrukcją
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komisarzy: najpierw łodzie szybsze, a następnie o mniejszej obsadzie wiosłowej, wolniejsze. Po tradycyjnym wystrzale z armaty
nastąpił start. Trasa wiodła przez dorzecze Świętego Marka, kanały promu, Bissa, Passaora, Crevan, Burano i Mazzorbo, Canal St.
James, Comenzera Bisatto, Murano, Tessera, Rio di San Marco,
Grand Canal, Rialto, Punta della Salute. W regatach mógł wziąć
każdy powyżej szesnastego roku życia. Warunek konieczny: spływ
na łodzi wiosłowej.
W Vogalondze 2017 udział wzięło ponad 2 tysiące osad wiosłowych, około 7 tys. uczestników! Wśród nich: ośmioosobowa
grupa miłośników kajakarstwa i przyjaciół ze Słupska, Miastka,
Wiercieszewa. Koszalin reprezentowali Marzena Olszyńska oraz
Robert Mazur. Pomysłodawcą wyprawy był Leszek Zimnowłodzki,
koszaliński przedsiębiorca zajmujący się organizacją spływów kajakowych. Namówienie przyjaciół na Vogalongę połączoną oczywiście ze zwiedzaniem czarującej Wenecji zajęło mu – jak wspomina Marzena Olszyńska – 10 minut.
Festiwal kolorów, łodzi i flag
Marzena Olszyńska opowiada: – Nie mieliśmy oficjalnych zgłoszeń, uczestniczyliśmy w spływie jako obserwatorzy. Już dopłynięcie na start regat jest niesamowitym przeżyciem! Jak zaczarowani pokonywaliśmy kolejne metry wśród dwudziestoosobowych
smoczych łodzi, które z hukiem olbrzymich bębnów wybijających
rytm tną wody kanału, tuż obok ogromnych wiosłowych pięknie

ustrojonych „galer” i sportowych osad wiosłowych przypominających te rodem z Oxfordu. Mijaliśmy dmuchane pontony,
hawajskie łodzie, kajaki w każdym możliwym rodzaju, weneckie
łódki z ręcznym „systemem napędowym”. Widzieliśmy ogromne,
napędzane dwunastoma czterometrowymi wiosłami, gondole.
O gęsią skórkę przyprawił nas widok przebijających się w tłumie
dumnie powiewających polskich flag, a wzruszył strzał z armaty
oznajmiający start, od którego drżały szyby w oknach każdego
średniowiecznego palazzo w Kanale Grande. Ale czynnikiem, który dostarczył nam największych emocji, były twarze uczestników.
Na każdej zmierzającej do mety przed Bazyliką Santa Maria Della
Salute widniał wielki uśmiech, czasem łzy szczęścia, a najczęściej
i jedno i drugie przy wielkich owacjach obserwatorów i mieszkańców Wenecji.
Do Wenecji z kajakiem?
– Tak! – przekonuje Marzena Olszyńska. – Zatoka Wenecka to
doskonały poligon kajakowy, o czym nasza osada przekonała się
osobiście, zaliczając podtopienie przez tramwaj wodny na Kanale Grande. Skończyło się tylko na wylaniu wody z kajaka i lekkim
strachu. Czy warto uczestniczyć w Vogalodze? Oczywiście! Wrażeń z tej imprezy nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć! Każdy
z ponad ośmiu tysięcy uczestników tegorocznej edycji z całą pewnością to potwierdzi.
Autor: Malwina Maj

Mercedes-Benz Mojsiuk
WSPIERA ZAWODOWO

Naucz się zawodu
w Autoryzowanym
Serwisie
Dla najlepszych
gwarancja zatrudnienia
Zdobądź praktykę
wyślij zgłoszenie na
praca@mojsiuk.pl
lub zadzwoń
94 34 77 350
Autoryzowane Serwisy Mercedes-Benz Mojsiuk:
Stare Bielice 128 k. Koszalina
Szczecin, Pomorska 88
Gorzów Wlkp., Złotego Smoka 16

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
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Pod krawatem za kółkiem

Peugeot 5008,
czyli SUV z podwójną duszą
W poprzednim wydaniu „Prestiżu” rozpoczęliśmy nową rubrykę, w której znani koszalinianie dzielą się wrażeniami z jazdy testowej
nowymi samochodami udostępnionymi przez Grupę Mojsiuk. Wychodzimy z założenia, że naszych Czytelników mogą bardziej
i nteresować takie właśnie opinie, niż klasyczne testy wykonywane przez dziennikarzy motoryzacyjnych, czasami aż nadto fachowe.

t

ym razem w rolę testera wcielił się pan Łukasz
Sienkiewicz, dyrektor zarządzający – prokurent
spółki BIMs Plus FHH, specjalizującej się w handlu armaturą łazienkową i wszystkim co przydatne
przy wykonywaniu instalacji wodnych, sanitarnych
i grzewczych. Pan Łukasz usiadł za kierownicą najnowszego „dziecka” marki Peugeot – modelu 5008, klasycznego
auta typu SUV.
Kiedy zobaczyłem ten samochód, pomyślałem, że…
… mam przed sobą masywne, solidne, budzące zaufanie, „męskie” auto o bardzo oryginalnej sylwetce. Wyraźne, ładne linie,
piękny kształt tylnych świateł to to, co rzuciło mi się od razu w oczy.
Kiedy usiadłem za kierownicą…
… przekonałem się, że również wnętrze jest intrygujące. Miałem od razu skojarzenie z małym samolotem, chyba ze względu
na panel z tymi wszystkimi elementami służącymi do sterowania jazdą i zarządzania innymi parametrami. Mała kierownica. W
pierwszej chwili mnie to zdziwiło, ale już po krótkiej przejażdżce
wiedziałem, że to trafna decyzja konstruktorów, bo auto bardzo
sympatycznie się prowadzi.
Pierwsze odczucia z jazdy…
… bardzo pozytywne, od razu zaznaczam, dotyczą automatycznej skrzyni biegów. Czuje się jej pracę tylko przy gwałtownym
dodaniu gazu, bo zachodzą wtedy szybkie redukcje biegów. Przy
jeździe spokojnej nie czujemy w Peugeocie 5008 w ogóle zmiany przełożeń, tak płynnie działa skrzynia biegów. Inna rzecz warta
podkreślenia to bardzo wygodne fotele, które można idealnie dopasować do swojej sylwetki.

Parkowanie i operowanie tym samochodem…
… nie sprawia najmniejszych kłopotów, chociaż jest to duży
wóz. Świetnie sprawdza się system kamer cofania, przez co nawet osoba, która auta jeszcze nie zna, zaparkuje je z poczuciem
pewności.
We wnętrzu od razu zwróciłem uwagę na...
… bardzo ładną, miłą w dotyku tapicerkę i świetnie dopasowane do siebie szczegóły. O wygodzie foteli już wspominałem,
ale warto podkreślić, że generalnie w kabinie jest dużo miejsca
i nawet wysokie osoby będą zadowolone. No i rozsuwany dach
panoramiczny... Jak go zobaczyłem, od razu rozsunąłem. Przy słonecznej pogodzie sama przyjemność. Przy czym nawet przy sporej prędkości nie było słychać huku powietrza. Najwyraźniej całe
to rozwiązanie jest dokładnie przemyślane i przetestowane.
System multimedialny…
… można powiedzieć, że niemal intuicyjny. Szybko można opanować jego obsługę. Wygodnie wybiera się opcje, przechodzi
dalej. Bardzo łatwo zgrywa się telefon z systemem nagłośnienia
samochodu. Od ręki można wygodnie i bezpiecznie rozmawiać,
przy czym nasi rozmówcy nie od razu są w stanie się zorientować,
że siedzimy w samochodzie.
Największe wrażenie na mnie zrobiło…
… właściwie wszystko, co już wymieniłem. Choć jeszcze jedna
rzecz bardzo mnie zaskoczyła, a mianowicie możliwość wyboru
spośród trzech propozycji zapachu, jaki jest rozsiewany w kabinie.
Niesamowite, pierwszy raz spotkałem się z taką opcją.
Polecałbym ten samochodów zwłaszcza ze względu na…
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Już za 999 PLN netto miesięcznie w programie Perfect
Drive można stać się posiadaczem Modelu 5008 (przy
założeniu 0% udziału własnego, umowie na 48 miesięcy,
z rocznym przebiegiem 20 tys. km)

… to, co zostawiłem sobie na koniec relacji z testu. Mam na myśli
tryb SPORT, na jaki można przestawić samochód. Wtedy ujawnia
się jego podwójna natura. Na co dzień stateczny, bardzo wygodny, idealny na długie wyjazdy rodzinne, staje się – właśnie w trybie
SPORT – niezwykle dynamiczny, dostarczający sportowych wrażeń
z jazdy. Silnik inaczej brzmi, czuje się siłę pod maską i drapieżny
charakter wozu. Gdybym mógł, natychmiast bym tę właściwość
przeniósł do samochodu, którego obecnie używam. On również
ma 180 koni mechanicznych, ale nie ma tej dynamiki, jaką pozwala
poczuć Peugeot 5008 ustawiony na jazdę sportową.
Zapraszamy do salonu Peugeot Mojsiuk, Stare Bielice 128
(76-039 Biesiekierz koło Koszalina)
Telefon 94 34 25 100, komórkowy 600 550 324
e-mail mojsiuk@peugeot.com.pl
Peugeot 5008 GT +
Pojemność silnika: 1997 cm3
Moc nominalna – 132 KW
Moc nominalna – 180 KM
Prędkość maksymalna – 208 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h – 9,1 s
Rodzaj skrzyni biegów – automatyczna
Rodzaj paliwa – diesel
Minimalne zużycie paliwa – 4,4 l/100 km
Uśrednione zużycie paliwa (max.) – 4,8 l/100 km
Norma emisji spalin – Euro 6
Pojemność bagażnika – 1940 dcm3
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Podróże
Piramida Kukulkana w Chichen Itza jest
w istocie kamiennym kalendarzem Majów.

W poszukiwaniu
ducha Majów
Niemal każdy kto chciałby obejrzeć piramidy Majów, odruchowo myśli – Meksyk. Kraj ten niezwykle umiejętnie potrafił
wypromować się jako spadkobiercę fascynującej cywilizacji, która dzisiaj przyciąga miliony turystów i… dolarów. Choć w Meksyku
zobaczyłam wiele wspaniałych miast Majów, ducha ich kultury i tradycji poczułam dopiero w Gwatemali.

t

rudno wskazać dziś głównego spadkobiercę spuścizny kulturowej Majów, których „państwo” zajmowało obszar dzisiejszych pięciu krajów: Meksyku,
Belize, Gwatemali, części Hondurasu i Salwadoru.
Jednak to Meksyk najbardziej kojarzy się z prekolumbijską cywilizacją. Fascynacja kulturą Majów od wielu lat przybiera na sile, a wraz z nią rosną przychody z masowej już turystyki.
Marka Maya sprzedaje się dziś doskonale. Wszystko jest Maya:
jedzenie, restauracje, hotele, spa, pamiątki, galerie, czekolada,
naturalna wanilia, tequila, riviera, wycieczki. Meksykański rynek
stworzył markę, na której zarabia nie tylko kraj i korporacje, ale też
mały biznes i sami Indianie, którzy na swojej „majańskości” dorabiają do domowego budżetu. Meksyk – od Gwatemali zamożniejszy, większy i bardziej otwarty – siłą rzeczy jest mocniej podatny
na wpływy zachodnie. Co roku Gwatemalę odwiedza ponad milion turystów, ale przy siedmiu milionach osób przyjeżdżających
tylko do kurortów meksykańskiego Jukatanu to wciąż niewiele.
A przecież Meksyk stanowi zaledwie część tego wielkiego kraju,
w którym żyje 117 mln ludzi, z czego Majowie to zaledwie 1,5
mln. Zamieszkują głównie południowe stany Tabasco i Chiapas
oraz półwysep Jukatan. Tymczasem w Gwatemali ponad 40 proc.
z liczącej szesnaście milionów społeczności stanowią czystej krwi
potomkowie Majów. To kraj bardziej od Meksyku jednorodny etnicznie, a prawie całe jego terytorium to spuścizna prekolumbijskiej cywilizacji.

Duch Majów uciekł z Chichen Itza
Masowa turystyka na Jukatanie sprawia, że do znajdujących się
na półwyspie stanowisk archeologicznych ciągną tłumy wypoczywających na Riviera Maya, czyli tzw. fakultatywnych turystów.
Najbliżej im do Chichen Itza czy Tulum, jedynego leżącego nad
samym morzem ośrodka Majów. Niestety, te skądinąd wspaniałe
miasta z każdym rokiem tracą swój niepowtarzalny klimat i urok.
W Tulum każdy obiekt ogrodzony jest sznurami, wzdłuż których
przesuwają się tłumy zwiedzających. Chichen Itza – wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco i uznane za jeden z siedmiu
współczesnych cudów świata – również stało się ofiarą swego
piękna i łatwej dostępności turystycznej. To właśnie tam znajduje
się największe boisko do peloty (rytualna gra w piłkę), wzniesione na planie koła obserwatorium astronomiczne i czworokątna
schodkowa Piramida Kukulkana, czyli Pierzastego Węża. Świątynia
jest jednocześnie kamiennym kalendarzem Majów.
Na jej szczyt z każdej z czterech stron wiedzie 90 schodów,
co po przemnożeniu daje 360. Po dodaniu pięciu steli na samej
górze – 365. Tyle, ile dni w roku. Wewnątrz tej solarnej dużej
piramidy znajduje się mniejsza, będąca kalendarzem księżycowym składającym się z 260 dni. To kalendarz religijny, rytualny,
którego esencją jest kult życia i płodności. Osiem cykli Księżyca składa się z 28 dni – tyle trwa cykl miesiączkowy kobiety.

Podróże
Doliczając dziewiątą pełnię, która symbolizuje 9-miesięczną ciążę, otrzymujemy 252 dni, a dodając jeszcze osiem nów bezksiężycowych, mamy ich 260. Taką interpretację piramid-kalendarzy
przedstawił nam nasz przewodnik, czystej krwi Maj, negując inne
sposoby liczenia.
Niestety, ani na szczyt piramidy, ani do jej środka nie możemy
wejść. Z powodu naporu turystów i wielu wypadków kilka lat temu
ogrodzono ją łańcuchem. Bez wątpienia zasługujący na swe miano cud świata bardziej dziś przypomina skansen z wypielęgnowanymi trawnikami i masą straganów z pamiątkami, które niestety
odbierają ducha miejscu, a niekiedy go dosłownie przesłaniają.
Zawsze jest tu tłoczno, ale prawdziwe tłumy zbierają się w Chichen podczas wiosennego i jesiennego zrównania dnia z nocą
(21-21 marca; 21-22 września). Można wtedy podziwiać grę światła i cienia, dającej efekt węża pełzającego po schodach świątyni
Kukulkana. To niezwykłe widowisko, będące dziełem genialnych
architektów majańskich, trwa ponad trzy godziny. Starożytni budowniczowie nie tylko wiedzieli, jak operować światłem, ale również akustyką. Władca siedzący na trybunie boiska do peloty był
w stanie słyszeć spiskowania arystokracji, która zajmowała oddaloną o 168 metrów trybunę po przeciwległej stronie. Efekt naturalnego podsłuchu uzyskiwano dzięki specjalnej krzywiźnie ścian
trybun usytuowanych wzdłuż boiska.

Targ w Chichicastenango.

Mimo tych wspaniałości w Chichen Itza, Tulum czy słynnym Palenque, stworzonych przez wciąż jeszcze nie do końca poznaną
cywilizację, nie poczujemy się jak Indiana Jones. To już nie są miejsca, gdzie po wyczerpującej wspinaczce po stromych schodach
piramid wznoszących się ponad wierzchołki drzew, zobaczymy
z góry świat oczami Majów. Nie dotkniemy ponad tysiącletnich
kamieni świątyń, nie przejdziemy przez dżunglę, wsłuchując się
w jej odgłosy, szczególnie mrożące krew w żyłach o zmierzchu.
W głąb dżungli
Na szczęście miejsca gdzie znajdziemy ducha Majów, wciąż istnieją, choć są trudniej dostępne. Odnajdziemy go choćby w Yaxchilan czy Bonampak w stanie Chiapas, do których dostajemy się
graniczącą z Gwatemalą rzeką Usumacinta. Zachwyt wzbudzają
ukryte w tropikalnym lesie miasta, a w nich (nieogrodzone) świątynie. Po ich korytarzach i zakamarkach oprowadzają najczystszej
krwi potomkowie Majów – noszący białe proste tuniki Lakandoni.
Za drobną opłatą pokazują święte dla nich miejsca, których są duchowymi strażnikami. Żyją podobnie jak przodkowie: w dżungli,
w której znaleźli schronienie przed hiszpańskimi konkwistadorami, przez co najdłużej opierali się obcym wpływom. W jednej
z dość prymitywnych osad Lakandonów można dzisiaj nawet
znaleźć nocleg, ale nie liczmy, że zostaniemy zaproszeni do ich
domów. Majowie to życzliwi, ale nieco nieufni i chroniący prywatność ludzie. Podobni są potomkowie Majów z plemienia Tzotzil ze
wsi San Juan Chomula, do której trafiamy, wracając z Yaxchilan.
Różnią ich stroje, ale dystans wobec obcych jest ten sam. Kultywują tradycję przodków w najczystszej postaci. W kościele pw.
Jana Chrzciciela jesteśmy świadkami fascynującej fuzji dawnych
wierzeń majańskich i religii katolickiej. Na posadzce pokrytej igliwiem z miejscowej odmiany sosny siedzą w grupkach Indianie:
palą świece, kadzidła, polewając je alkoholem lub coca-colą, która imituje sfermentowany napój z kukurydzy, wnoszą modły, proszą o łaski i żywo dyskutują ze swoimi bogami. W ofierze ukręcają
łeb kogutowi i skrapiają jego krwią wszystko dookoła. Jedzą przy
tym, piją, rozmawiają. Z bocznych ołtarzy bez żadnego oburzenia
przyglądają się temu chrześcijańscy święci. Niesamowitą atmosferę potęgują zapachy krwi, kadzideł i świec, a unoszący się dym
tworzy tajemniczy półmrok. I choć są to bardzo malownicze sceny,
nie próbujcie robić zdjęć, nie przechytrzycie pilnujących intymności Majów. W najlepszym razie czeka nas konfiskata aparatu, w naj-

Na targu w Chichicastenango miejscowi kupują ręcznie haftowane tradycyjne stroje.
M.in. Pasy faja. Z ich pomocą można poznać z jakiej miejscowości kto pochodzi.

Pod wzgórzem Pascual Abaj w Chichicastenango szamanka rozpala święty ogień.
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gorszym – staniecie przed sądem starszyzny plemiennej. Ja się nie
odważyłam.
Gwatemala na straży tradycji

Autorka na tle Świątyni Jaguara w Tikal.

Jedna z najwyższych piramid Majów, około 50-metrowa Struktura II w Calacmul2.

Jedyne nadmorskie miasto Majów: Tulum.

Cmentarz Chichicastenango, Gwatemala.

Duch prekolumbijskiej cywilizacji przejawia się choćby w używanych i dlatego wciąż żywych 22. dialektach języka Majów. Czujemy
to szczególnie, gdy opuszczamy turystyczny meksykański Jukatan
i transferując się przez skrawek Belize, wjeżdżamy do Gwatemali.
W oczy rzucają się tradycyjnie ubrani ludzie. Nie jednostki, wszyscy. Po równinnym i suchym Jukatanie Gwatemala urzeka bogactwem ukształtowania terenu i różnorodnością przyrody, czym
mogłaby obdarować kilka innych krajów. Niekończące się lasy
tropikalne, rajskie krajobrazy z wodospadami, porośnięte bujną
roślinnością pasma górskie, nagie wysokie szczyty, kilkadziesiąt
wulkanów, w tym kilka wciąż groźnych gigantów, jak choćby najwyższy sięgający ponad 4 tysięcy metrów Tajumulco, wreszcie
jeziora, lasy namorzynowe oraz wybrzeże Morza Karaibskiego
i Pacyfiku. Gwatemalska roślinność tworzy egzotyczną scenerię
dla kolorowo ubranych ludzi, którzy bez względu na wiek z dumą
noszą tradycyjne stroje. Widzimy ich wszędzie, w mijanych wsiach
i miasteczkach, ale prawdziwą eksplozję kolorów i tradycji przeżywamy w takich miejscowościach jak Chichicastenango, gdzie 98
procent ludności to Indianie z plemienia Kiche (Quiche), bardzo
przywiązani do tradycji i strzegący jej przed zbyt wścibskimi aparatami turystów kradnących im… dusze. Tutejszy skondensowany
świat Majów jest pełen wierzeń i mistycyzmu. Ludzie szanują swoją
historię i są dumni z pochodzenia, co przejawia się w codziennym
życiu. Kiche noszą tradycyjnie ręcznie tkane tuniki i bluzki zwane
huipil w kolorach charakterystycznych dla regionu. Kobiety zakładają spódnice zwane corte i pasy faja, po których rozpoznają, kto
z jakiej miejscowości pochodzi. Na głowy kładą kawałek złożonej
tkaniny lub innej części garderoby, co chroni przed słońcem.
Do miasta przyjeżdżamy w sobotni wieczór, w przeddzień
– słynnego w całej Ameryce Środkowej i ponoć jednego z największych w tym regionie świata – targu. Wielkie handlowanie,
na które zjeżdżają Indianie z połowy kraju, odbywa się tu w każdy czwartek i niedzielę. Sprzedaje się niemal wszystko: warzywa,
owoce, kwiaty, zwierzęta, tkaniny, ubrania, wyroby skórzane, garnki, ceramikę, przyprawy. W zaimprowizowanych pod plandekami
knajpkach kobiety gotują i lepią tortille, a mężczyźni jedzą. Gdy
siadamy wieczorem w jednym z targowych barów, czujemy się
trochę nieswojo, jak intruzi. Nikt nas wylewnie nie wita, ale też nie
zaczepia, przyglądając się ze zdziwieniem, nieco nieufnie. Takie
samo wrażenie robi na nas atmosfera miasta: jest dość ciemno,
ponuro, a my przypominamy sobie ostrzeżenia o kieszonkowcach
i od razu czujemy, że jesteśmy tu obcy. Miejscowi zdają się mówić:
możecie zostać, ale na naszych warunkach. Centrum tętni życiem
przez całą noc poprzedzającą dzień targowy, kramarze rozstawiają stoiska i towar, garkuchnie rozpalają ogień, a schody kościoła
zamieniają się w salon towarzyski i noclegownię.
Targ odbywa się w całym mieście, ale jego główna część na
placu między dwoma kościołami: św. Tomasza i Kaplicą Kalwarii. W epoce prekolumbijskiej na miejscu pierwszego z nich stała świątynia słońca, a po przeciwległej stronie – księżyca. Dziś na
stopniach kościoła kobiety sprzedają kwiaty, a szamani odprawiają modły. Gdy wchodzimy do środka, zaskoczenie jest jeszcze
większe: w trakcie katolickiej mszy między dwoma rzędami ław na
środku świątyni dwaj szamani na specjalnych kamiennych postumentach odprawiają swoje rytuały. Nad zapalonymi świeczkami
i rozrzuconymi wokół nich płatkami kwiatów, w pochylonej pozycji
kiwają się, wznoszą oczy, wymachują rękoma, głośno rozmawiają
z bogiem, po czym biorą do ust haust mieszkanki rumu i wody
i spryskują nim ogień świec. Nikomu to nie przeszkadza. Niezwykła koegzystencja dwóch zasymilowanych religijnych światów.

Podróże
Kamienie i płyty z majańskich świątyń zniszczonych przez Hiszpanów miejscowi przenieśli na górujące na miastem wzgórze
Pascual Abaj, gdzie w konspiracji przez lata odprawiali swoje
obrzędy. Robią to do dziś, choć nie muszą się już ukrywać. Wspinamy się wąską, krętą dróżką na wzgórze z nadzieją, że uda nam
się stać częścią mistycznych obrzędów. Niestety, gdy docieramy na szczyt, zastajemy tylko dogasający w kilku kamiennych
kręgach ogień. Szamani wrzucają do niego świeczki w kolorach
symbolizujących intencje, np. czerwony za miłość, niebieski za
pomyślność. Do ognia trafia też mieszanka wody, rumu, kadzideł i ziół, a także dary: koguty, papierosy, kwiaty, owoce. Podobne rytuały udaje nam się zobaczyć na miejscowym cmentarzu,
który ze swoimi jaskrawymi nagrobkami w kształcie domów czy
piramid, bardziej przypomina scenerię do filmu Bollywood niż
katolicką nekropolię.
Na targu w Chichicastenango.

Na szczycie piramidy
Nie wiadomo, w czym tkwi tajemnica, ale największa atrakcja turystyczna Gwatemali – dawna stolica Majów Tikal, nadal
przesiąknięta jest duchem ich dawnych mieszkańców. Może
dlatego, że nie ma tam tak wielu turystów jak np. w Chichen,
a może dlatego, że wśród nich są grupy tradycyjnie ubranych
potomków Majów. Spotkana przez nas wielopokoleniowa rodzina – o dziwo – chętnie pozuje nam do zdjęć. Gdy dowiadują
się, że pochodzimy z odległego kraju, w którym właśnie pada
śnieg, same stajemy się atrakcją turystyczną. Najmłodszy z rodziny wyjmuje z kieszeni smartfona i robi nam zdjęcie. Rodzina,
mieszkająca w położonej kilkadziesiąt kilometrów dalej wsi, nie
po raz pierwszy odwiedziła Tikal. Dla Majów to święte miejsce,
do którego pielgrzymują kilka razy w życiu. Zatopione w dżungli starożytne miasto, jedno z największych i najwspanialszych
w cywilizacji Majów, zamieszkiwało aż 45 tys. ludzi. Znajduje się
tu jedna z najwyższych budowli wzniesiona przez tę cywilizację,
licząca 65 metrów Piramida Dwugłowego Węża i trochę niższa,
bo 45-metrowa architektoniczna perełka – Świątynia Wielkiego
Jaguara. Przy dobrej widoczności widać z nich piramidy odwiecznego konkurenta miasta Calacmul leżącego już po stronie
meksykańskiej. Równie wielkie co Tikal, 50-tysięczne, z 45-metrową piramidą Struktura 2, która należy do najwyższych na Jukatanie. Odkryto tam prawie 700 budynków i 120 steli, na którym
władcy królestwa kazali zapisywać co kilka lat historię. Wspinaczka na starożytne wieżowce powoduje zadyszkę, jednak nagroda
czekają na szczycie jest warta tego wysiłku: wspaniała panorama
dżungli, której odgłosy przerywają panującą ciszę. Idealne miejsce do kontemplacji i przeniesienia się w wyobraźni do czasów,
gdy oba miasta walczyły o prymat w regionie, zawiązując sojusze z innymi plemionami i tocząc między sobą nieustanne walki.
Na dole nie tracimy kontaktu z naturą: otaczają nas ostronosy,
dzikie indyki, między drzewami przemykają małpy, w tym wydające przeraźliwe dźwięki wyjce. Nie spotykamy niestety jaguara,
czczonego przez Majów wielkiego kota. Dopiero po przyjeździe
pożałowałam, że nie zabrałam ze sobą męskiej wody kolońskiej
Obsession, której zapach – jak dowodzą amerykańscy naukowcy
– najskuteczniej zwabia te zwierzęta.

Targ w Chichicastenango.

Urok Gwatemali polega z jednej strony na różnorodności przyrodniczej, z drugiej na jednorodności etnicznej. Obie jeszcze nieskażone przez współczesną cywilizację. Nie oznacza to jednak, że
duch Majów nie zetknął się z duchem komercji. Gwatemalczycy
dość szybko uczą się od zamożniejszych sąsiadów z północy. Palmę pierwszeństwa w kreowaniu wizerunku kolebki Majów wciąż
dzierży Meksyk. Może to i lepiej dla tych podróżników, którzy
przemierzają świat w poszukiwaniu prawdziwego ducha miejsc,
a takim bez wątpienia jest jeszcze Gwatemala.
Autor: Beata Ostrowska

Widok z najwyższej piramidy Tikal, liczącej ok. 60 metrów Świątyni Dwugłowego Węża.
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Lwów
– wasza
i nasza
historia

Granatowe BMW kombi zaparkowane przy wyjściu z wielkiego dworca. Kierowca opiera się o drzwi auta, trzymając w dłoni litrową
butelkę ukraińskiego energetyka. Pokazuję mu kartkę z adresem. Wrzucam plecak i torbę na tylne siedzenia. – Ty Polak, masz
złotówki? – słyszę pytanie. Niestabilna hrywna robi swoje. – Nie mam, wymieniłem, mam wasze – odpowiadam. Zawiedziony taksówkarz
po kilku minutach dowozi mnie na miejsce.

t

abliczka z nazwą ulicy: Piekarska 38. Trzeba wejść
w bramę. Po prawej drzwi niewielkiego posterunku policji. Praktycznie żadnej informacji, takie wrota
dla wtajemniczonych. Po lewej stronie klatka schodowa i domofon bez listy nazwisk. Na dodatek niesprawny. Od dłuższego czasu wewnętrzny głos podpowiada mi,
że powinienem się tutaj pojawić. Nie mam kresowych korzeni. To
ciekawość, a nie zwykła chęć zobaczenia kolejnego, klimatycznego miasta. Zatrzymuję się na kilka dni w domu u pani Jadwigi,
Polki, która świadczy usługi turystyczne swoim rodakom, pomaga
również w organizacji wycieczek. W swoim tymczasowym pokoju widzę na półkach kilka albumów z pielgrzymek Jana Pawła II
do Ojczyzny. Na komodzie stoi radziecki telewizor, pamiętam go
z czasów własnego wczesnego dzieciństwa.
Może jabłko za kopiejkę?
Spaceruję po lwowskich ulicach w celu zarejestrowania wspomnień i znalezienia dobrego źródła z kofeiną. Czerwone światło zatrzymało dwie żółte marszrutki, czyli popularne za naszą
wschodnią granicą mikrobusy. Idę w kierunku pomnika Daniela

Halickiego, założyciela lwowskiego grodu. Dzieje sprzed ponad
750 lat. Zaczepia mnie ukraińska staruszka, proponując zakup
jabłka. W jej plastikowym wiaderku zostały trzy owoce, które można zamienić na sok, szarlotkę, a na pewno na kilka kopiejek. Miniaturowe targowiska na chodnikach pojawiają się co kilkanaście
metrów. Ludzie sprzedają wszystko i w każdej ilości. Lwowianie
w różnym wieku modlą się przy figurze Matki Boskiej. Mijam majestatyczny pomnik Adama Mickiewicza. Przetrwał nienaruszony
ponad sto lat; naszego poety nie pokonały dwie wojny. Kilkadziesiąt metrów dalej stoi pomnik ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki. Dwaj wielcy poeci bezgranicznie kochający swoje ojczyzny
praktycznie obok siebie. Polak i Ukrainiec. Przypadek? Nie sądzę.
Kultury trochę!
Idąc dalej Prospektem Swobody czyli Aleją Wolności, mijam na
deptaku lwowian pochłoniętych grą w szachy i warcaby. Po spacerze w centrum miasta można odnieść wrażenie, że to ich sport
narodowy. Widzę z oddali fasadę wizytówki Lwowa – Narodowego Teatru Opery i Baletu. Zaprojektował ją oczywiście Polak,
Zygmunt Gorgolewski. Opera otwarta uroczyście w 1900 roku
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mieści ponad tysiąc widzów. Bogato zdobione wnętrze, do tego
nowatorskie na tamte czasy rozwiązania jak na przykład centralne ogrzewanie czy hydrauliczna maszyneria sceniczna. Integralną
atrakcją obiektu jest główna kurtyna autorstwa malarza Henryka
Siemiradzkiego. Wieczorem załapuję się na klasykę: operetkę
„Wesoła Wdówka”. Większość na sali to Polacy. Głównie uczestnicy jedno- i dwudniowych wycieczek z miast Lubelszczyzny.
Brakuje wyświetlanej transkrypcji, chociaż zamontowane ekrany
ledowe są w gotowości.
Okazałe grobowce, kaplice i rzeźby
Na Cmentarzu Łyczakowskim pochowano wielu zasłużonych
Polaków. Znajdziemy tu groby m.in. Marii Konopnickiej, Stefana
Banacha, Franciszka Stefczyka czy Gabrieli Zapolskiej. Autonomiczną część nekropolii stanowi Cmentarz Orląt Lwowskich.
Nastoletnich polskich bohaterów broniących swojego miasta
w wojnie polsko-ukraińskiej. Miejsce ich spoczynku zostało zdewastowane po drugiej wojnie światowej przez władze sowieckie.
Jego odbudowa rozpoczęła się dopiero w 1989 roku. Nie sposób nie zatrzymać się przy grobie 10-letniego Jana Kukawskiego.
To właściwe miejsce do refleksji nad zawiłościami polsko-ukraińskich relacji. Po powrocie do centrum zaglądam na chwilę do
barokowego kościoła Dominikanów czy mieniącego się wszystkimi odcieniach złota kościoła Bernardynów. Oba w tej w chwili
są cerkwiami grekokatolickimi. Najwięcej „polskości” znajdziemy
w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwanej

Katedrą Łacińską. W tygodniu trzy msze święte dziennie są tu odprawiane w naszym języku – w niedzielę aż pięć. Wielonarodowy
charakter Lwowa ukazuje również przepiękna świątynia ormiańska. W jej wnętrzu panuje aura tajemniczości, jakby przywiezionej
prosto z odległych stron. Wszędzie czerwień, granat i złoto. Orientalne zdobienia aż po sufit, na ścianach malowidła warszawskiego
artysty Jana Henryka Rosena. Do Katedry Ormiańskiej wracałem
trzy razy.
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Gastronomiczne wskazówki
Tripadvisor wskazuje bezkonkurencyjnego faworyta: Restaurację Baczewskich. Nazwa brzmi znajomo. To rodzina polskich
lwowian, której firma w XIX- i na początku XX wieku nie miała sobie równych w całej Europie w produkcji wódek i likierów. Wojny
całkowicie zniszczyły trunkowy biznes, a jego właściciele zginęli
w więzieniach i łagrach. Ich potomkowie w 1945 roku reaktywowali markę w Wiedniu. Kilka lat temu powstała też restauracja
przy ulicy Szewskiej we Lwowie. Trzy dwudaniowe obiady w tym
miejscu i trzykrotnie wywołany stan szczęśliwego, dobrze nakarmionego turysty. Wszystkie potrawy kuchni polskiej (prawie) jak
u mamy, w cieszącej oko i ucho oprawie wizualnej i muzycznej.
Legendarne receptury Baczewskich w płynnej postaci zadomowiły się w domowym barku. Drugim miejscem, do którego
powracam kilka razy to Lwowska Manufaktura i Kopalnia Kawy.
Oryginalne miejsce w pobliżu ratusza, znajdujące się na samym
rogu głównego rynku. Słowo kopalnia nie jest użyte przez przypadek – kawy w manufakturze jest tak dużo, że jest przechowywana w workach pod ziemią. Przy samym wejściu do lokalu można obserwować na żywo proces jej wypalania i mielenia. Miejsce
z duszą. Szkoda, że trzy przywiezione stamtąd paczki kawy tak
szybko się skończyły.
Czas wracać do domu
Lwowski dworzec został wzniesiony w 1904 roku według projektu Władysława Sadłowskiego. Z odległości przypomina wielki pałac z oszklonym dachem. Z błędu wyprowadzają staruszki
wyprzedające na trawniku ubrania, sprzęty i książki rozłożone
na workach na śmieci. Zatłoczona poczekalnia o godzinie szóstej rano. Na każdej ze ścian bufet połączony z barem. W ofercie
kanapki z kotletem, ugotowane na twardo jajko podawane na
talerzyku, herbata w tekturze czy kieliszek czegoś mocniejszego na drogę. Przeliczając na nasze pieniądze wszystko w cenach wręcz symbolicznych. W Polsce kupimy za nie batonik, we
Lwowie zjemy śniadanie. Dworzec w środku jest idealnym przykładem stalinowskiego socrealizmu. Został przebudowany po
wojnie. Monumentalizm wynikał z obowiązków ideowych. Architektura ogólnodostępnych obiektów miała być pretekstem
dla widzów, dzięki któremu mieli odnaleźć w sobie wielkość
epoki. Lwowski dworzec mógł oddziaływać na społeczeństwo
w ten sposób. Czułem się w nim jak na Placu Konstytucji w Warszawie.
To jaki jest ten Lwów?
Wyobraźmy sobie stare miasto w klimacie skrzyżowanych ze
sobą koszalińskich ulic Modrzejewskiej i Piłsudskiego. Do tego
rynek na planie kwadratu, brukowana kostka, kanciaste tramwaje, z każdej strony w oddali wieże katedr i świątyń. Ślady polskości są za każdym razem może nie na wyciągniecie ręki, ale
bardzo blisko. Znajdziemy je na ulicach, w architekturze, historii,
życiu społecznym. Nie jestem ignorantem, cały czas zdawałem
sobie sprawę, że jestem na Ukrainie. Nie zapomniałem o stojącym we Lwowie pomniku Stepana Bandery i istniejącej od
2008 roku w mieście ulicy Bohaterów UPA. Mijałem powiewające z balkonów nad moją głową flagi tej organizacji. Czułem
ogromny niesmak, ale jednocześnie wielką radość, że mogę tam
być i czuć się bezpiecznie. Obserwować nastolatków palących
tanie papierosy przed szkołą, iść zadbanymi uliczkami Cmentarza Orląt Lwowskich czy uśmiechnąć się do uroczej czarnowłosej
Ukrainki w kawiarni. Poszerzajmy horyzonty i strzeżmy się nacjonalizmu w każdej postaci. Lwów jest piękny. Nie trzeba jechać do
Wiednia, Paryża czy Londynu.
Autor: Arkadiusz Wilman
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Już wkrótce
otwarcie:
Pub-Caffe
i sali
bankietowej

Nowoczesne i klimatyczne
pokoje w stylu butikowym
wygoda,intymność i komfort.

Koszalin, ul. Połczyńska 18
tel. +48 604 115 215
kontakt@hudson.com.pl
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Różne wcielenia czarnych
cygaretek
Cykl naszych publikacji pod wspólnym hasłem MUST HAVE to zobrazowanie klasycznej garderoby w różnych
stylizacjach, w zależności od pory dnia,
rodzaju pracy czy sposobu spędzania
wolnego czasu. Nie może zatem zabraknąć klasycznych czarnych cygaretek, która każda kobieta z pewnością
w swoich zasobach garderoby posiada.
Czarne cygaretki to klasyka, elegancja, ale w połączeniu ze sportowym
obuwiem czy balerinami stylizacja nabiera innego wymiaru.
Dziś propozycje pięciu stylizacji
z czarnymi cygaretkami w głównej roli.

SESJĘ ZDJĘCIOWĄ PRZYGOTOWAŁY
Marta Waluk - certyfikowana stylistka,
kreatorka wizerunku
www.martawaluk.pl
kontakt: 600 417 297
Natalia Snoch – fotograf
www.nataliasnoch.pl
kontakt: 663 700 006
Karolina Maciejewska
- wizażystka, kosmetolog
kontakt: 605 959 666
Klaudia Kraszewska - modelka
Czarne cygaretki pochodzą ce sklepu H&M,
cena 99,00 zł

Stylizacja casualowa
Stylizacja niezobowiązująca, w której nie tylko wyglądasz, ale czujesz się świetnie. Moja
propozycja to kaszmirowy sweter w bazowym kolorze oraz dawka koloru – w tym wypadku kolor pomarańczowego. Czarne cygaretki to doskonała baza, bowiem możesz
je łączyć niemal z każdym kolorem.

Stylizacja biznesowa
Czarne cygaretki, biała klasyczna koszula
oraz marynarka to idealne zestawienie.
Całość tworzy profesjonalny, biznesowy
look.

Moda

Stylizacja rockowa
Czarne cygaretki to idealna baza także do
stylizacji z pazurem, w połączeniu ze skórzaną kurtką oraz botkami dają niebanalny
wyraz.

Stylizacja miejska
Czarne cygaretki nie muszą kojarzyć się
tylko z elegancką stylizacją, w połączeniu z jeansową kurtką oraz białym topem
tworzą wygodny zestaw.

Stylizacja elegancka
Czarne cygaretki, jedwabny top z koronką uzupełnione o czerwona marynarkę
oraz czółenka z ciekawą aplikacją tworzą
idealne połączenie na romantyczną kolację z partnerem czy spotkanie z przyjaciółmi.
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Lato, więc
kwiaty
– także w garderobie!

Moda

Sukienka: H&M, cena: 139,90 zł

k

wiaty to w tym sezonie jeden z najpopularniejszych motywów. Nie są one co prawda
nowością, bo przewijają się co pewien czas
w kreacjach projektantów, ale jak widać lubimy
powracać do tego, co szczególnie trafia w gusta większości z nas.
Kwiatowe wzory dają mnóstwo możliwości w stylizacji. Najprostszą metodą na ich wykorzystanie są sukienki, dlatego sesja

zdjęciowa, którą tutaj Państwu prezentujemy, im jest właśnie poświęcona. Warto dodać, że sukienki te nie są specjalnie zaprojektowane, ale dostępne w koszalińskich sieciówkach! Jeżeli kwiaty
od stóp do głów nie są dla Ciebie, postaw na jedną kwiecistą
rzecz w stylizacji – koszulę, spódnicę czy ciekawą apaszkę. Resztę
dodatków dobierz zgodnie z kolorystyką znajdującą się na wzorze
kwiatowym.
Zaproś kwiaty do swojej szafy!
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Sukienka w kwiaty: Stradivarius, cena: 159,90 zł
Sukienka w paski: Stradivarius, cena: 89,90 zł
Kapelusz: Stradivarius, cena: 45,90 zł

Moda

Kombinezon: Orsay, cena: 179,99 zł
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Sukienka: H&M, cena: 79,90 zł

Moda

Sukienka: H&M, cena: 79,90 zł
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Marta Waluk - certyfikowana
stylistka, kreatorka wizerunku
www.martawaluk.pl
kontakt: 600 417 297
Natalia Snoch – fotograf
www.nataliasnoch.pl
kontakt: 663 700 006
Karolina Maciejewska
- wizażystka, kosmetolog
kontakt: 605 959 666

Sukienka: Orsay, cena: 109,00 zł
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Bielizna z Koszalina
podbija świat

Która z nas nie lubi koronek, przezroczystości i eleganckiej bielizny? To, co pod ubraniem nie tylko może coś ukryć, ale i podkreślić,
dodać pewności siebie. Dopracowana do granic możliwości, seksowna i wyrafinowana – taka jest bielizna koszalińskiej firmy Livia
Corsetti Fashion. Znana kobietom i lubiana od lat nie tylko w Polce, ale i za granicą.

l

tensjonalne – mówi Leszek Żentała. – Dbamy o szczegóły, detale,
ich jakość i wykończenie. Bielizna w życiu codziennym kobiety
jest bardzo ważna: podkreśla jej atuty ciała, dobrze uszyta może
również przysłonić pewne niedoskonałości. Jej noszenie ma być
przyjemnością.

Początkowo w ofercie znalazło się dziesięć wzorów bielizny.
Właściciele Livii Corsetti Fashion obserwowali rozwój branży
bieliźniarskiej, uczestniczyli w pokazach mody, targach. Lata doświadczeń i ciężkiej pracy sprawiły, że obecnie firma ma do zaproponowania klientkom 900 modeli! Jest i luksusowa bielizna
z eleganckiej koronki o różnej przejrzystości, i ekstrawaganckie,
seksowne stroje oraz dodatki ze skóry i lateksu. Biustonosze, gorsety, bodystocking, piżamy, clubwear, pończochy, pasy do pończoch, a także bielizna erotyczna, w tym kostiumy np. pielęgniarki czy stewardesy, oczywiście z zachowaniem dobrego smaku.
Oferta firmy trafia zarówno do kobiet, które cenią sobie elegancję
i bieliznę wykonaną z najlepszych materiałów i do tych pań, dla
których liczy się wygoda. – Kobiety mają czuć się w naszej bieliźnie
jak w drugiej skórze, a do tego fasony nie mogą być nudne i pre-

Bieliznę Livia Corsetti można nabyć zarówno w sklepach internetowych, jak i dobrych salonach sprzedaży w całej Polsce. Marka
ma już mocno wypracowaną pozycję na rynku polskim i zagranicznym. Asortyment eksportuje m.in. do Francji, Włoch, Irlandii, Arabii Saudyjskiej. Obecnie zatrudnia 23 osoby. Według zapowiedzi
właściciela przed firmą jeszcze wiele wyzwań, w tym ugruntowania
wizerunku firmy na polskim i zagranicznym rynku. Livia Corsetti Fashion od ponad pół roku rozwija w całej Polsce sieć sklepów patronackich, a także pracuje nad stworzeniem własnej linii ubrań. Jako
pierwsze na rynku pod nową marką pojawią się sukienki.

ivia Corsetti Fashion działa na rynku koszalińskim od jedenastu lat. Wcześniej Leszek Żentała
z małżonką prowadził sklep internetowy z bielizną różnych firm. – Początki nie były łatwe – opowiada. – Oboje byliśmy ludźmi spoza branży,
z wykształceniem niezwiązanym z handlem czy odzieżą. Byliśmy
zależni od innych producentów i tego, co projektowali. Na przestrzeni lat bielizna zmieniała zarówno wygląd, jak i funkcje, klientki oczekiwały innego asortymentu niż ten, który oferowały firmy
działające wówczas na rynku. Postanowiliśmy wykorzystać tę niszę: stworzyć własną markę i realizować własne pomysły.

Połączenie elegancji, funkcjonalności i wygody to zadanie
projektantów, których z firmą współpracuje naprawdę wielu.
– Stawiamy na młodą krew, poszukujemy utalentowanych osób
w całym kraju, które śledzą najnowsze trendy światowej mody,
znają potrzeby i wymagania rynku, a przede wszystkim wychodzą
naprzeciw kobietom – mówi Leszek Żentała. – Najważniejsza jest
kreatywność.

Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska
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Kulinaria
www.eintopf.pl

Kolory jedzenia

Rozkosznie kolorowe i szalenie smaczne przekąski, którymi można śmiało zajadać się w najbardziej upalny, letni dzień. Do tego
lekkie, niskokaloryczne i także dla osób praktykujących wegetariański styl życia. Wiele wariantów carpaccio, w których surowe lub
zblanszowane warzywa są pokrojone w plastry, pobudza wyobraźnię zawodowych kucharzy. Mamy dla was wersję, w której królują
różne odmiany buraka i marchewki. W towarzystwie rzodkiewki i orzeszków, lekko zroszone oliwą z oliwek stanowią danie iście
królewskie. Borówki, maliny, sos klonowy a wszystko na ciepłych kukurydzianych placuszkach. Czujecie to? Owocowe tosty to nasza
druga propozycja. Czysta dziecięca radość z jedzenia!

Warzywne
Carpaccio
Składniki:
» 1-2 buraki, klasyczne, żółte
(Boldor) czy też w paski
(Tonda di Chioggia)
» 1-2 marchewki, klasyczna,
żółta (Mello Yello), fioletowa
(Deep Purple)
» 1 topinambur

»
»
»
»

2-3 rzodkiewki
1 biała rzepa
liście botwinki
garść uprażonych
orzeszków piniowych
» oliwa orzechowa
» sól, pieprz

»U
 myjcie wszystkie warzywa. Marchewki, topinambur, buraki i rzepę
obierzcie. Używając mandoliny posiekajcie wszystkie warzywa na cienkie plastry. Ułóżcie je na talerzu. Posypcie prażonymi orzechami, solą,
pieprzem, skropcie oliwą, dodajcie liście botwinki. Smacznego!

Kulinaria

Owocowe
tosty

Składniki:
» 4 placki tortilli
» ½ szklanki kremowego serka
» 2 łyżeczki soku z cytryny
» 2 łyżeczki syropu klonowego
» 2 łyżeczki posiekanej mięty
» 1 łyżeczka startej skórki cytrynowej
» szczypta soli
» 1-2 awokado, pokrojone w plastry,
skropione » sokiem z cytryny
» kilka pokrojonych w plastry truskawek
» garść malin
» garść borówek
» kilka gałązek czerwonej porzeczki
» oliwa
»R
 ozgrzejcie piec do temperatury 170’C.
Posmarujcie placki tortilli oliwą. Pieczcie
ok. 15 minut, aż będą chrupkie i rumiane. Wyjmijcie, odstawcie do ostygnięcia.
W międzyczasie wymieszajcie w miseczce
ser, sok z cytryny, syrop klonowy, miętę,
skórkę z cytryny z odrobiną soli. Posmarujcie placki przygotowanym serkiem,
ułóżcie awokado i owoce. Skropcie odrobiną syropu, posypcie skórką cytrynową
i miętą.
Smacznego!

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

EINTOPF
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Gabinet stomatologiczny Marcin Bogurski | ul. Boczna 11/5 | 75-950 Koszalin | e-mail: marcin@bogurski.pl
tel. + 48 602 458 597 | tel. + 48 943 464 555 | NIP 9581174024

Zdrowie i uroda
– Współczesna medycyna pozwala przywrócić pochwie elastyczność, a dzięki wykorzystaniu laseroterapii proces ten jest bezbolesny i nie powoduje uciążliwej rekonwalescencji – mówi dr Teresa
Bajorek-Czarnecka, lekarz ginekolog z Kliniki Chirurgii Plastycznej
i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego w Kołobrzegu.
– Laserową rewitalizację pochwy wykonuje się za pomocą specjalnej końcówki wprowadzanej do wnętrza. Światło lasera działa
bezpośrednio na ścianki pochwy, stymulując tkanki do regeneracji, powoduje skracanie i wzmocnienie włókien kolagenu, stymuluje powstawanie nowego kolagenu. Pochwa jest ponownie
elastyczna, a błona śluzowa odbudowana. Zmniejszenie rozmiarów i poprawa nawilżenia pozwalają znów czerpać satysfakcję z życia intymnego – dodaje dr Bajorek-Czarnecka.
Nietrzymanie moczu – problem powszechny
To jedna z bardziej krępujących dolegliwości dotykających
kobiety w różnym wieku. Zwykle wysiłkowe nietrzymanie moczu,
a więc podczas kichania, śmiechu czy ćwiczeń fizycznych, objawia
się po menopauzie, ale nie jest to regułą. Dolegliwość ta może
wiązać się z trudnym porodem lub infekcjami pochwy.
– Większość kobiet unika tego tematu nawet w rozmowie z lekarzem. Problem sam nie minie, ale można mu zaradzić – wyjaśnia
dr Bajorek-Czarnecka. – Wykorzystanie lasera w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu polega na dostarczeniu odpowiedniej
ilości energii do śluzówki pochwy, co pobudza jej regenerację.
W efekcie następuje fototermiczne obkurczenie pochwy, wzocnienie i ujędrnienie jej ścian oraz zmniejszenie kąta nachylenia cewki
moczowej, co prowadzi do poprawy funkcji trzymania moczu.

Estetycznie
i praktycznie
– gdy miejsca intymne
potrzebują pomocy

Gdy tam nie jest idealnie
Wygląd części intymnych bywa dla wielu kobiet źródłem kompleksów, czasem także powodem utrudnionego współżycia. Niesymetryczne lub przerośnięte wargi sromowe mogą utrudniać
życie codzienne, choćby w trakcie sportowej aktywności, czy powodować otarcia podczas stosunku i prowadzić do zaburzeń życia
intymnego.
– W zależności od problemu pacjentki, możemy zmniejszyć,
powiększyć lub skorygować kształt warg sromowych. W tym celu
wykonywana jest liposukcja, wstrzyknięcie odpowiednich wypełniaczy lub zalecany jest zabieg chirurgiczny – mówi dr Teresa Bajorek-Czarnecka.
Różne potrzeby, wiele możliwości

Ginekologia estetyczna poprawia nie tylko wygląd narządów
Ginekologia estetyczna oferuje szereg zabiegów, które poprapłciowych i jakość życia seksualnego. W wielu przypadkach,
wiają
wygląd miejsc intymnych i pomagają w codziennym funkcjozwłaszcza po ciąży, jest dla kobiety szansą na powrót do normalnowaniu. Obecnie znaczną ich część można wykonać za pomocą
nej aktywności.
lasera, bez konieczności operacji chirurgicznej i pobytu w szpitalu.

z

abiegi związane z budową i funkcjonowaniem
narządów płciowych to intymny, często nawet
wstydliwy temat. Tymczasem problemy, jakie
pojawiają się na przykład po urodzeniu dziecka,
dotykają większości kobiet.

Na pomoc po porodzie

Poród naturalny często prowadzi do różnego rodzaju kłopotliwych dolegliwości, w tym rozluźnienia tkanek pochwy. Może to
oznaczać dla kobiety problemy w relacjach intymnych, a w skrajnych przypadkach nawet utratę satysfakcji seksualnej.

– Rehabilitacja po porodzie, odmłodzenie i lifting warg sromowych, obkurczenie pochwy – każdy problem jest wart rozwiązania,
jeśli poprawia to komfort życia pacjentki – mówi dr Bajorek Czarnecka. – Warto przełamać barierę wstydu i udać się po pomoc do
specjalisty. Efekty mogą odmienić nasze życie – dodaje.
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski
ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 38 165
www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl
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Zdrowie i uroda

Zdrowie
zaczyna się
w jelitach
O jelitach zwykle nie myślimy i nie rozmawiamy. Tematy okołojelitowe uważamy za nieco wstydliwe. Czy będąc w towarzystwie ktoś
głośno poskarży się, że ma wzdęcia, kolki i zaparcia? Że go „skręca w brzuchu” i męczą gazy? Tym razem postaramy się przekonać, że
warto własnym jelitom poświęcać sporo uwagi i szanować je co najmniej jak własną głowę.

l

udzkie jelito ma około 7-7,5 m długości, dzieli
się na dwa odcinki: dłuższe jelito cienkie i krótsze (ok.1,5 m) jelito grube. Nie jest to jednak
zwyczajna długa „rura”, lecz fascynujący w swej
budowie narząd. Jelita w środku światła wyposażone są w doskonałą strukturę w postaci mikrokosmków – wypustek komórek jelitowych – tworzących powierzchnię chłonną
równą ¾ powierzchni standardowego boiska piłkarskiego, czyli
od 200-400 m2! To tutaj wchłaniają się i w części jeszcze trawią
niestrawione we wcześniejszych odcinkach przewodu pokarmowego cząstki. Tutaj zamieszkują bakterie, grzyby, wirusy, czasami
także pasożyty, tworząc ogromnie dla nas istotny mikrokosmos.
Gdybyśmy zważyli wszystkie mikroorganizmy zasiedlające nasze
jelita, okazałoby się, że nosimy ze sobą ok. 1-1,5 kg „obcych”. To
tzw. mikroflora jelitowa. Ze względu na znaczenie nie możemy jej
ignorować jak nielubianego sąsiada, a wręcz powinniśmy dwoić
się i troić, by żyć z nią w zgodzie.
Dzielni wojownicy i czarne charaktery
We wspomianym mikroświecie znajdziemy zarówno bohaterów szlachetnych, czyli prozdrowotnych jak i grabieżców, zabójców i inne czarne charaktery – chorobotwórcze grzyby, wirusy
i bakterie. Jelito nie jest jednak bezbronne. Ma potężnie rozwinięty system ostrzegania i walki w postaci własnego układu limfatycznego (jest częścią układu odpornościowego GALT). Jego rolą
jest wchłonięcie z żywności tylko bezpiecznych elementów, a pozostawienie w przewodzie pokarmowym i późniejsze wydalenie
wszystkiego, co stanowi dla organizmu potencjalne zagrożenie.

Każdy z kosmków jelitowych ma autonomiczny neuron (komórkę
nerwową) i tworzy wraz komórkami nerwowymi innych kosmków
gęstą sieć lokalnych dróg, łącząc się z główną „autostradą”: nerwem błędnym zmierzającym do mózgu. Jelito komunikuje się
z nim bardzo intensywnie, przekazując wiele sygnałów.
Mikroflorę jelitową często określa się mianem osobnego „narządu bakteryjnego”. Jeśli z jakichś powodów – a jest ich bardzo wiele
– dojdzie do zaburzenia równowagi między prozdrowotnymi a patogennymi szczepami bakterii, system jelitowy zaczyna „przepuszczać” niczym dziurawa uszczelka. Pojawia się coś w rodzaju szczelin
pomiędzy komórkami jelit. Mamy wtedy do czynienia z tzw. dysbiozą jelitową i przesiąkliwym jelitem. Nazwa nie jest może zbyt
ładna, ale za to bardzo obrazowo oddaje problem. Gdy pojawia
się nieszczelność, do krwi mogą przedostawać się niecałkowicie
strawione cząstki pożywienia i produkowane przez bakterie jelitowe endotoksyny, co prowokuje reakcję zapalną, a powstające
kompleksy immunologiczne mogą lokować się w różnych narządach, wywołując choroby i potęgując złe samopoczucie.
Co nam sprzyja, co nam szkodzi
Przewód pokarmowy ma swój początek w jamie ustnej, zatem
wszystko co zjadamy, stan zębów oraz to co ulega strawieniu,
warunkuje, ile bakterii i jakie ich rodzaje ostatecznie znajdą się
w naszym jelicie. Dobroczynne są sprzymierzeńcem i odgrywają
ważną rolę w utrzymywaniu prawidłowego stanu zdrowia: wspomagają procesy trawienia, produkują witaminy z grupy B i K, są
konkurentem dla patogennych bakterii, stymulują komórki układu
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PROBIOTYK – wg definicji WHO – to specyficzne szczepy
mikroorganizmów, które podawane człowiekowi w odpowiedniej dawce wywierają korzystny wpływ na organizm (poprawiają stan zdrowia lub ograniczają ryzyko zachorowania).
Jako probiotyczne mogą być uznane wyłącznie konkretne
szczepy bakterii, które mają udowodnione w badaniach klinicznych korzystne efekty dla zdrowia. Co ważne, na opakowaniu produktu spożywczego zawierającego mikroorganizmy probiotyczne lub gotowego preparatu probiotycznego
konieczne jest zamieszczenie nie tylko nazwy rodzajowej
i gatunkowej, ale również symbol szczepu – symbol najczęściej jest określony numerem, czasem specyficzną nazwą lub
pochodzi od nazwisk naukowców, którzy szczep wyizolowali,
np. rodzaj: Lactobacillus, gatunek: plantarum, szczep: 299V.
się dzieje. Póki co wiele wniosków opiera się na mniej lub bardziej
potwierdzonych badaniami hipotezach i przykładach klinicznych.
Nie wszystko jeszcze rozumiemy, ale bezsprzecznie zachowanie
w jelitach różnorodności odpowiednich rodzajów i szczepów flory bakteryjnej jest przyczynkiem do ograniczenia negatywnego
wpływu mikroorganizmów patogennych.
Drogocenne probiotyki

immunologicznego, niszczą toksyny i utylizują inne potencjalne
szkodliwe substancje. Ponadto zmniejszają reakcję zapalną w organizmie i uszczelniają barierę jelitową, uniemożliwiając przenikanie do krwi potencjalnie szkodliwych cząsteczek i niemile widzianych gości.
Współczesny tryb życia i żywienia, co potwierdza wiele badań,
prowadzi do zaburzenia składu mikroflory jelit i przerostu flory
chorobotwórczej. Do najważniejszych czynników potęgujących
dysbiozę należą antybiotyki, szczególnie stosowane przez dłuższy
czas, niektóre leki (np. popularne przeciwbólowe i przeciwzapalne czy zmniejszające wydzielanie kwasu żołądkowego), niezdrowa i wysoko przetworzona żywność (np. fast food), niezbilansowana dieta (wysokotłuszczowa, wysokobiałkowa, z małą zawartością
błonnika pokarmowego), długotrwały stres, intensywny wysiłek
fizyczny i używki. Badania wskazują, że dysbioza jelitowa może
być przyczyną albo czynnikiem podtrzymującym uogólniony stan
zapalny w organizmie wpływający na rozwój chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych, zaburzenia trawienia, dolegliwości
ze strony przewodu pokarmowego, a także powodujący nietolerancję i nadwrażliwość na pokarmy (uwaga: nie jest to alergia
pokarmowa), zaburzenia płodności, atopowe zapalenie skóry
i inne problemy skórne, nawracające infekcje i zakażenia grzybicze, a nawet zaburzenia nastroju, depresję, choroby ze spektrum
autyzmu.
Lista związków zaburzeń flory z obserwowanymi i często potwierdzanymi klinicznie schorzeniami, na jakie wskazuje literatura specjalistyczna, jest bardzo długa. Coraz więcej argumentów
naukowych dowodzi powiązań owych zaburzeń z toczącym się
uogólnionym procesem zapalnym i opornością tkanek na insulinę towarzyszącą nadwadze i otyłości. Oddziaływanie bakterii na
organizm, jak się okazuje, jest wielopłaszczyznowe, nie znamy jednak wszystkich mechanizmów i nie zawsze wiemy, dlaczego tak

Każdy z nas ma inny skład flory bakteryjnej jelit. Podstawą utrzymywania dobrostanu bakterii probiotycznych jest zbilansowane,
prawidłowe żywienie bogate w składniki, które umożliwiają pozytywnym bakteriom zrównoważony rozwój. Modyfikacja flory
bakteryjnej poprzez odpowiedni dobór nowoczesnych preparatów pre- i probiotycznych jest coraz częstszą praktyką stosowaną
u pacjentów borykających się z problemami metabolicznymi i autoimmunologicznymi, szczególnie ze stwierdzoną dysbiozą jelit
i jelitem przesiąkliwym. Odbudowa flory bakteryjnej bazuje na
założeniu celowego zwiększenia liczebności bakterii prozdrowotnych i tym samym eliminacji chorobotwórczych. Literatura naukowa przynosi nowe obserwacje i wnioski dotyczące oddziaływania
naszych „mikrobów” na procesy na poziomie komórkowym, jednak wyjaśnienie tych niuansów wymaga dalszych badań. W świetle dzisiejszej wiedzy nie ma gotowego i uniwersalnego „przepisu” na właściwy skład flory. Można jednak wykonywać badania
diagnostyczne w kierunku oznaczania panelu wybranych bakterii
wskaźnikowych, badać stan funkcjonalny jelita i jego przepuszczalność i na tej podstawie dobierać probiotyki.
Trwają intensywne prace nie tylko nad florą jelitową, ale także
całą florą zasiedlającą ludzki organizm – w ramach rozwojowego
międzynarodowego projektu Human Microbiome Project. Jego
celem jest poznanie roli drobnoustrojów zasiedlających organizm
człowieka i wskazanie oraz poznanie mechanizmów potencjalnego ich wpływu na powstawanie wielu chorób. W całym projekcie
aż 823 spośród 3055 projektów dotyczy mikroorganizmów żyjących w przewodzie pokarmowym. Nic dziwnego, że aż tak dużo
czasu i środków naukowcy poświęcają tym małym współmieszkańcom: materiał genetyczny bakterii jelitowych, zwany inaczej
mikrobiomem lub mikrobiotą, przekracza 100-krotnie liczbę genów człowieka.
Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde

Agnieszka Kobalczyk-Rohde jest dyplomowanym dietetykiem. W kolejnych wydaniach naszego magazynu będzie się
rozprawiać z rozmaitymi mitami na temat odchudzania i żywienia oraz pokazywać, co to znaczy w praktyce zdrowo żyć.
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Jedz, gotuj i nie tyj
Półki z pozycjami dotyczącymi diet zajmują w księgarniach kilka metrów. Niemal wszyscy się odchudzamy albo zamierzamy odchudzać,
w najlepszym razie szukamy dla siebie mądrego sposobu odżywiania. I oto jest. Bestseller wg „New York Times’a” z – dla wielu
czytelników retorycznym – pytaniem w tytule: „Wiecznie głodny?”. Okładkowych zachęt jest więcej, dorobek autora imponujący,
a rekomendacja rozwiewa ewentualne wątpliwości, co do zakupu: „Ostania książka o diecie, której będziesz potrzebował!”

d

avid Ludwig jest: doktorem medycyny, profesorem pediatrii Harvard Medical School
i zdrowego żywienia Harvard School of Public
Health, endokrynologiem w Boston Children’s
Hospital, wybitnym ekspertem w zakresie badań nad otyłością, zwłaszcza u dzieci. W skrócie „pogromcą otyłości” znanym w Ameryce wzdłuż i wszerz.

przeprogramowanie komórek tłuszczowych bez głodzenia się.
Trwa od kilku tygodni do pół roku, czasem dłużej, aż do osiągnięcia upragnionej wagi. Faza trzecia: dieta dopasowana do potrzeb,
pozwalająca pozostanie przy niższej wadze. Fazy poprzedza siedmiodniowy okres przygotowawczy, w czasie którego należy uregulować sen, zmniejszyć stres, przyszykować sprzęty kulinarne,
zrobić zakupy.

Wieloletnie doświadczenie, badania i obserwacje pozwoliły mu
sformułować teorię, która stawia na głowie to, co dotąd słyszeliśmy o dietach, zwłaszcza redukcyjnych (ograniczających kalorie).
Profesor uważa, że nie są zdrowe, bo prowadzą do insulinooporności, rozregulowują organizm i przede wszystkim: nie pozwalają
nam jeść tego, co lubimy. A to błąd. Możemy, wystarczy wyeliminować ze znanych diet i jadłospisu rzeczy szkodliwe. Do dyspozycji – w postaci książki – mamy
program składający się z trzech
faz i dietę, która leczy przyczyny
otyłości, bez głodzenia się, liczenia kalorii i dobrego znajomego
wszystkich odchudzających się,
czyli efektu jo-jo.

„Wiecznie głodny?” to poradnik z prawdziwego zdarzenia.
Przystępny, metodyczny, praktyczny. Trzeba przyznać, że książka ma wiele przydatnych elementów: tabel, tabelek, wykresów,
spisów. Zawiera przykładowe jadłospisy, listę spraw i produktów
do wcześniejszego przygotowania. Ponadto porady: co zamówić
w restauracji (z podziałem na kuchnie świata!), barach szybkiej
obsługi, co wybrać w barze sałatkowym lub na wynos. Są też
wskazówki co do sposobu przyrządzania potraw (mycie, obieranie, dzielenie na części) i obróbki termicznej (ile minut dany
produkt smażyć, piec, gotować).
Na koniec – przepisy. Na śniadania, obiady, kolacje, desery, sosy,
przekąski, desery. Nieskomplikowane, z dostępnych powszechnie produktów, dla osób średnio
i w ogóle niezaawansowanych
w sztuce kulinarnej. Zajmują 100
stron, 1/4 całości.

„Większość diet wymaga ograniczenia kalorii. Ta nie. Wiele każe
znosić głód. Ta nie. Niektóre trzeba łączyć z wyczerpującymi ćwiczeniami fizycznymi. Nie w tym
przypadku”. Brzmi zachęcająco.
Kilka pierwszych stron książki to
świadectwa uczestników programu pilotażowego, którego wyniki
wpłynęły na teorię sformułowaną
przez dra Ludwiga, w obszerniejszej liczbie pojawiają się na kolejnych stronach wydawnictwa.
W największym skrócie chodzi
o to, by zamiast liczyć kalorie,
skoncentrować się na komórkach tłuszczowych. A potem przejąć
kontrolę nad ciałem.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to teoria. Rozprawia
się z mitami na temat odchudzania i błędami, jakie popełniamy,
opierając się na nieprawidłowym rozumieniu procesu jedzenia.
Wykłada – od strony naukowej – jak funkcjonuje organizm, od czego i dlaczego tyjemy. Szeroko charakteryzuje składniki odżywcze
(węglowodany, tłuszcze, białka, cukier, sól, probiotyki i dodatki do
żywności) oraz ich wpływ – zły lub dobry – na organizm.
Część druga „Program odchudzający” to, jak nazwa wskazuje,
praktyka. Omówienie zasad rewolucyjnego programu, jego kolejnych faz oraz proste przepisy dostosowane do każdej z nich.
Faza pierwsza: tzw. obóz treningowy umożliwiający zapanowanie nad zachciankami i uruchomi proces utraty wagi. Faza druga:

Atutem książki jest na pewno
podbudowa medyczna i naukowa. Autor nie jest domorosłym
teoretykiem ani cudownie odchudzonym celebrytą. Nie częstuje
mądrościami i banałami, nie każe
zaopatrzyć lodówki w produkty,
których nazw nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Karierę zawodową
zaczął jeszcze w latach 90., kiedy dietetyka – jako nauka – dopiero
raczkowała. Przez dekady obserwował nie tylko narodziny i rozkwit epidemii otyłości w Ameryce, ale też krótsze lub dłuższe życie
rozmaitych diet i teorii żywieniowych. W swojej pracy skupia się
na znalezieniu przyczyn tycia i proponowaniu rozwiązań dalekich
od wyrzeczeń. Nie namawia do liczenia kalorii, a wręcz krytykuje
nadmierne temu liczeniu przyznawane zasługi. Dowodzi, że diety
niskotłuszczowe, wykluczające nigdy nie kończą się dobrze, prowadzą nie tylko do strat w organizmie, ale też zamiast pomagać,
nasilają frustracje, demotywują. Książka, jak każda mądra dieta,
namawia do zmian nawyków żywieniowych, świadomego jedzenia, poznania dobrych zasad komponowania posiłków. Wystarczy
szesnaście tygodni, uważna lektura, zastosowanie do zaleceń, by
sprawdzić, czy skutecznie.
Autor: Malwina Maj
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Coś w rodzaju
muzeum w schronie
pod hotelem
Wrażenie rodem z postapokaliptycznego thrillera: masywna furtka, zejście do piwnicy, grube drzwi stalowe na ogromny zamek kołowy,
a dalej niski strop, beton, niewielkie komory, mrok rozświetlony sztucznym światłem. Nastrój nagle zmienia się, gdy gości wita Mariusz
Król, a wraz z nim przekraczamy granicę czasu. Z przyszłości idziemy w przeszłość, a nawet jej kilka wymiarów, ale o tym za chwilę. Teraz
Mariusz, prywatnie utalentowany grafik, autor cenionych okładek do wydawnictw historycznych, a służbowo brodaty żołnierz pruski
prowadzi nas po labiryncie izb, który składa się na koszaliński Salon Historyczny.
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najdujemy się w unikalnym Salonie Historycznym
(SH), zorganizowanym w schronie przeciwatomowym pod koszalińskim hotelem Gromada Arka,
przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne
Odkrywcy. Po dwóch latach prac budowlanych,
adaptacyjnych i muzealniczych, SH otworzył swe progi dla zwiedzających w tegoroczną Noc Muzeów. Z miejsca stał się atrakcją
dla mieszkańców, czeka na turystów i pasjonatów historii z całego
świata.
Niemcy w schronie
Przedtem schron, wybudowany wraz z hotelem Jałta (późniejszą
Arką i obecną Gromadą) przez trzydzieści lat oczekiwał na ludzi,
którzy mieli schronić się w nim przed atakiem atomowym, a potem przez dwadzieścia pięć lat oczekiwał na odkrycie. Odkrywcy
wpisali się w jego historię idealnie, choć przypadkowo. – Podczas
rozmowy zawodowej z Wiesławem Świsiem, prezesem hotelu,
zeszliśmy na temat moich zainteresowań historycznych – wspomina Mariusz Król. – Prezes połączył fakty i zaprosił nas do schronu.
W ten sposób znaleźliśmy się w podziemiach hotelu. Zamierzaliśmy stworzyć tu siedzibę stowarzyszenia, ale szkoda nam było
zamykać pomieszczenia dla innych. Rezultaty remontu przekonały
nas, że warto zaadaptować schron na coś rodzaju muzeum.
Wiesław Świś uśmiecha się na samo wspomnienie tego pierwszego spotkania. – Uznałem pomysły Odkrywców za świetne. Nie
miałem żadnych wątpliwości, że trzeba to zrobić, a oni zrobią to
najlepiej. Traktuję tę cenną inicjatywę, jako prezentację historii
miasta i przedmiotów zebranych przez entuzjastów oraz promocję dziedzictwa kulturowego tych ziem. Salon powstał na miejscu,
gdzie przed wojną również znajdował się hotel. Spowodowałem,
że plakaty reklamujące Salon wiszą w Berlinie. Goście hotelowi,
w tym Niemcy, są bardzo zainteresowani ekspozycją. Schron zwie-

dziło dotąd pięć niemieckich grup wycieczkowych.
Wolne czwartki historyczne
SH to inicjatywa stowarzyszenia, czyli prywatna, ale funkcjonuje
na zasadach ogólnodostępnych. Na razie, do czasu zakończenia
obecnego etapu ekspozycji, Salon można zwiedzać tylko w czwartki, od godziny 17 do co najmniej 20. Członkowie Odkrywców opowiadają o zbiorach, historii miejsca, starego Koszalina i przeszłości
mieszkańców obydwu kultur – przedwojennej niemieckiej i powojennej polskiej. Nie ma w tym miejscu przedmiotów przypadkowych, wyjaśnienia podane są z najwyższym znawstwem, aranżacja
wystaw ma charakter profesjonalny, a pomysłowość scenograficzna na każdym kroku zaskakuje. „Tak powinno być w muzeach” –
mówią zwiedzający. Czując wspólnotę zainteresowań, przynoszą
do Salonu Historycznego swoje pamiątki z różnych okresów i dzielą się domowymi skarbami, często zbieranymi od trzech pokoleń.
Robią to ze świadomością, że każdy eksponat po opracowaniu natychmiast zostanie wyeksponowany.
W rzeczywistości schron jest dużo większy, składa się obecnie
z dwóch części; pierwszą zajmują Odkrywcy, druga wciąż służy
hotelowi. Między nimi znajduje się niskie przejście murowane,
łącznik ewakuacyjny, do pokonania wyłącznie w kasku. – Infrastruktura, choćby wentylacja ręczna, pozostała i działa, korzystamy i pokazujemy zastosowanie tych urządzeń – wyjaśnia Mariusz.
Darowizny i depozyty
Na dziewięćdziesięciu metrach kwadratowych powierzchni jest
sześć pomieszczeń, z czego pięć dedykowanych różnym okresom historycznym Koszalina. Większość eksponatów pochodzi
z prywatnych kolekcji członków stowarzyszenia, inne podarowali
lub wypożyczyli kolekcjonerzy. – Darowizny i depozyty są dla nas
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szczególnie cenne, ponieważ znajdujemy wśród nich artefakty,
które nawet nas zaskakują – przyznaje Mariusz Król. – Jakiś czas
temu skontaktował się z nami mieszkaniec, który przyniósł odkryte na stryszku trzy kartony pamiątek po rodzinie niemieckiej,
która mieszkała w tym domu. Wśród drobiazgów są przedmioty
codziennego użytku, które zasiliły wystawę w pierwszej izbie.
Za lekko pochylonym z powodu wzrostu i niskiego stropu Mariuszem ruszamy w wędrówkę po pokojach pamięci. Pierwszy to
hołd dla pamięci o dwóch wojnach. Eksponaty pochodzą z okresu od końca pierwszej do końca drugiej (to tzw. pokój Huberta).
Obok lata czterdzieste ubiegłego stulecia z nieodłącznymi symbolami okresu powojennego: gruzy, gaśnica, mapa z połączeniem obrysu Polski przed 1939 i po 1945 roku oraz oznaczeniem
miejsc, skąd do Koszalina przyjechali dziadkowie i ojcowie obecnych mieszkańców.
PRL i „Solidarność”
Idziemy dalej, wychodząc z mroków historii wprost do sali
poświęconej browarowi koszalińskiemu. Butelki, kufle, skrzynie,
a pomalowane na miedziany kolor ogromne zbiorniki na wodę
pitną dla lokatorów schronu, teraz przypominają kadzie piwne.
W kolejnym pomieszczeniu dominuje PRL, ale zza czerwonych
flag i beli legendarnego sznurka do snopowiązałki (oryginału
z Brazylii) już wyłaniają się symbole „Solidarności”. Na rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego Odkrywcy przygotują osobą wystawę okolicznościową.
Przed wejściem do piątego pomieszczenia bez potrzeby zaglądamy do toalety. Schron nie przewidywał żadnych luksusów, stąd

wybetonowane ślady na stopy i dziura w podłodze. W ostatniej
izbie historie pruskie poparte oryginalnymi zdjęciami, listami,
dokumentami. Dla zwiedzających są również pamiątki, czyli jednobarwne fotografie Odkrywców wystylizowane na dawne. Plany
stowarzyszenia na najbliższe miesiące dotyczącą zwiększenia dostępności do ekspozycji, czyli rozszerzenie godzin otwarcia. Pewne jest natomiast, że – podobnie jak obecnie – wstęp do schrony
pozostanie bezpłatny.
Salon wystawienniczy
Osobne pomieszczenie, największe z sześciu, służy, jako salon
wystawienniczy ze zmienną ekspozycją. – Chcemy tam prezentować wystawy, na przykład fotograficzne, kolekcje – dodaje Mariusz
Król. Pierwsi z oferty skorzystali członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którzy w podzięce pozostawili fragment drewnianego słupa energetycznego z 1928 roku. W ten sposób miejsce
kultywujące pamięć i tożsamość dwóch narodów, promujące
edukację historyczną, samo buduje swoją historię.
Stowarzyszenie Odkrywcy istnieje od 2009 roku. Skupia kilkunastu członków, przedstawicieli różnych profesji. Odłamem jest
GRH, czyli Grupa Rekonstrukcji Historycznej, która głównie odtwarza 54. Pułk Piechoty Pruskiej, stacjonującej niegdyś w Koszalinie – to trzecia trzeci wymiar historyczny – Wbijamy się w mundury
pruskie i walczymy w pierwszej wojnie światowej – mówi z uśmiechem Mariusz Król.
W mundurze z epoki wygląda, jakby wyszedł z wehikułu czasu.
Autor: Piotr Pawłowski / Foto: Mariusz Król
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Skąd ty jesteś? Od Koszały.
Nad rzeczką Lnianką, kilometr od drogi, na której stają autobusy, są Petrykozy. Mają tylu mieszkańców, że gdyby połowa chciała jechać
do Kołobrzegu, a połowa do Rymania, zabraliby się wszyscy. Jednak badacze nie minęli Petrykóz w namyśle nad ich nazwą, ale bo też
zmieniała się dziwnie i wielokrotnie, gdyż nazwy tak mają.

p

ierwsza była wzmianka z 1276 roku: Putrecolze.
Jednak przez wzgląd na koleje tych ziem badacze sądzą, że to tylko zniemczona przez nowych
osadników słowiańska nazwa Potrikolce (połączenie „patrzeć” z kolcem). Następna nazwa zjawiła się w źródłach dopiero w 1604 roku i jest zaskakująco inna:
Althof (alt – stary, Hof – dwór, zagroda). – Być może dawna osada
po prostu zaginęła i w tym miejscu założono nową, a ponieważ
wiedziano, że tu już coś było, przyjęto „stary dwór” – wyjaśnia językoznawca Andrzej Chludziński, autor ponad 300 opracowań
o nazewnictwie pomorskim. Potem były to: Oldenhoff (to samo,
lecz w dialekcie średnio-dolno-niemieckim), Althof b. Schwedt (k.
Schwedt), a po II wojnie Iwin i Świn. Dr Chludziński: – Iwin był od
wierzby iwy, a Świn to błędne słowotwórstwo. Od 1946 są Petrykozy. Ale czemu tak zniekształcono Potrikolce? Najpewniej wzorowano się na reszcie kraju – jest jeszcze pięć Petrykóz, nie licząc
Petrukóz i Piotrukóz.
Nazwy odzyskane
Nazwami miejsc od 1934 roku zajmuje się Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (rzek, jezior), która dwukrotnie zmieniła też własną nazwę, choć nieznacznie. Po wojnie
ustaliła polskie miana 32 tys. miejscowości Ziem Odzyskanych –
zwykle przywracając dawne lub nadając nowe, powiązane z okolicą. Z powodów politycznych lub z braku źródeł zdarzały się koszmarki, np. Konradswalde nazwano Koniecwałdem. Tworzono też
nazwy, by kogoś uczcić: Sensburg (dawniej Ządźbork) przemianowano na Mrągowo na cześć badacza Kaszub Mrongowiusza,
a ostatnią nazwę dla Lötzen (dawniej Łocze) komisja ustaliła na
Giżycko, uczciwszy działacza narodowego Gustawa Gizewiusza
(od Giżyckich). Szczególnym akcentem prac komisji, w latach
1946-1950 kierowanej przez prof. Stanisława Srokowskiego, było
tuż po jego śmierci w 1950 roku przemianowanie wsi Dryfort na
Srokowo.
Pomorze idzie do Polski
W 1945 roku zastaliśmy niemało nazw pierwotnie niemieckich.
Ich los był następnie dwojaki: jeśli były neutralne, tłumaczono je
na polski (Lindenberg – Lipia Góra), a gdy odwoływały się do nie-

Skąd mieszkamy?
Po VI Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej Darłowo 2000 Muzeum Pomorza Środkowego wydało wystąpienia. Oto, co
z nich wynika:
Białogard: od biały gród (bo biały zamek) albo od piękny
gród, bo biały miał historyczne znaczenie jako piękny.
Biesiekierz: byci ker/kierz – bycze zarośla; może od dużego
gospodarstwa w okolicy.
Bonin: posiadłość rycerza imieniem Bon/Bono (krótka forma
Bonisława).
Darłowo: zapewne od przezwiska Dzirł/Dzirło, a ono od
imienia Dzirla/Dzirloch.
Dzierżęcinka: od Dzierżęcina u źródeł (dzierżenta – ten, który dzierży).
Góra Chełmska: chełm, cholm – wzniesienie.
Jamno: jama, tu wodne zagłębienie; mogła to być jama pozioma – zatoczka.
Kołobrzeg: kół (pal) i brzeg – za sprawą umacniania brzegu
przez Chrobrego.
Lubiatowo: wieś rycerza Lubjeta (skrócona forma od Lubisława/Lubosława).
Łazy: laz – wyrąb, karczowisko; lazy to kawałek pola po lesie.
Mielno: miela (mielizna, płytka woda); często wyprowadzano nazwę od Mölle/Mühle (młyn wodny), jednak nie miałby
tu gdzie stać.
Połczyn: od Połk ze Świetopołk lub Świętopełk.
Rokosowo: od prasłow. rogoz (wym. rogosek), rohoz – sitowie, trzcinowiska.
Sarbinowo: być może od zarenbj – osada na zrębie.
Sławno: od Słowian albo rdzenia slov/slav, łączonego z mokrym miejscem.
Szczecin: wysoce prawdopodobna jest szczeć (szczota,
szczeta, szczecia) – tereny te, o ubogiej glebie, porastała
twarda trawa zwana szczotą.
Szczecinek: od Szczecina, stolicy księstwa (nazwa relacyjna);
założony już przez Niemców jako Neustettin (nowy Szczecin)
jako miejsce dla książęcych wdów.
Unieście: prawdopodobnie od w’jezd lub ujazd – boczna
droga.
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mieckości, choćby imion, zmieniano treść (Frederikenhof – Domanowo). Równie wiele nazw pomorskich przeszło zmianę podwójną: na początku była słowiańska, by w toku średniowiecznego
osadnictwa ulec germanizacji, przy czym nowe brzmienie często
nie pociągało innego znaczenia, było tylko zniemczeniem literalnym (Koszalin – Köslin). Po włączeniu tych miejsc do Polski najczęściej przywracano nazwy pierwotne, chociaż po modyfikacji.
Ale pytanie: skąd w ogóle się wzięły te nazwy? Łatwo to wywieść
w przypadku Pomorza (kasz./pom. Pomorskô, Pomorzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern): nazwa wynika z bliskości morza,
przy czym we wszystkich językach jest od słowiańskiego.
Powody od wody
Przy ujściu Słupi do Bałtyku leży Ustka, co podobnie wyznacza jej nazwę. W XII wieku zapisano ją jako Uzt (zapewne od Ust,
Uszcz). Później było Stolpmünde, czyli dosłownie ujście rzeki Słupi
(Stolpe). Nagle w XIX wieku pojawiło się swojsko brzmiące Uście.
Jednak nie była to zmiana nazwy, ale miano użyte w opracowaniu, pewnie tak mówiła część mieszkańców. Po przejęciu miasta
przez Polskę w 1945 roku równolegle funkcjonowało aż osiem
nazw: Nowy Słupsk, Nowe Słupie, Postomin,
Postomino, Słupioujście, Słupie, Ujście i Uszcz.
Nawet instytucje używały różnych, np. kolej
„swojej” dla stacji i administracja swojej. Przymiarki i chaos trwały do 1946 roku, gdy komisja zdecydowała się na Ustkę.
Słupsk jest nazwą od Słupi (wariant polski,
w pomorskim Stołp od Stołpy), rzeka zaś od
rzecznych grobli budowanych przy użyciu słupów (stołpów). Potem był Stolp (nad Stolpe),
po II wojnie światowej znów Słupsk. – Przyrostek
„-sk” jest charakterystyczny dla nazw odrzecznych. Inny przykład, co wnioskujemy per analogia do tej prawidłowości, to Gdańsk, od hipotetycznej rzeki Gdanii, którą mogła być Radunia
(dopływ Motławy) albo coś, co potem wyschło
lub zmieniło bieg – opowiada onomasta.
Wątpliwe Koszalice
Według prof. Jana Miodka [vod.tvp.pl, gazetawroclawska.
pl] najpierw były to Koszalice lub Koszalin – w obu przypadkach
podstawą jest imię Koszała. Tylko że Koszalice to nazwa patronimiczna, odojcowska (dopiero od potomków Koszały), a Koszalin
– dzierżawcza, a więc bezpośrednio od założyciela (gród Koszały).
Jaki sens miałoby nazywanie miejscowości najpierw Koszalicami
(od potomków), a później Koszalinem (od samego protoplasty,
założyciela)? – Ma pan rację, nie miałoby – przyznaje dr Chludziński. – Dlatego wątpię, że były Koszalice. Zebrałem z przeszłości
kilkaset zapisów „Koszalin” i tylko jeden „Koszalice”, a konkretnie
Cossalitz z 1241, więc sądzę, że to pomyłka. Późniejsze zapisy to
już Cussalin i Cusselin. Niemieckim odpowiednikiem Koszalina
był Köslin (Coeslin, Cöslin).
Na jesień Andrzej Chludziński szykuje książkę o pochodzeniu
wszystkich nazw związanych z Koszalinem, także dzielnic, osiedli,
ulic i skwerów.
Nazwy z walorem
Gwiazdą polskich internautów jest opolska Zimna Wódka (od
podziemnej rzeki pod wsią; według przekazu wodę tę pili sam
św. Wojciech i jego koń). Inne nazwy to Bagdad pod Wyrzyskiem,
Teolog, Półkoty, Łapy Kołpak, Koce-Schaby, Nowiny Kasjerskie, Paczuszki Duże, Całowanie, Ciućmanija, Dyszobaba, Gnaty Wieśniaty,

Dolne Wymiary, Krzywe Kolana, Koniemłoty, Bącza Kunina, Krowica
Sama, Czarzaste-Błotki, Lenie Wielkie, Nowe Rumunki, Pupki, Bujny
Książę, Wzdół Rządowy, Zadobrze, Pomyje i Niemyje-Ząbki. Jednak
z nazw tych nie należy pochopnie snuć przyczyn. Jak Suchą Psinę
objaśnia Jan Miodek – suche psiny to liche pola. Gdzie pani mieszka? W Nogawkach. A pan? W Babie. Miejscowości o szczególnych
nazwach łączą walor promocyjny i ginące tablice wjazdowe.
Gwiazdy pomorskie
W naszych kątach są Kocury, Pieski, Psie Głowy, Gwizd, Kołomąć,
Niepoględzie, Gać, Swornegacie, Zdrada i Jęczydół, który ma ładną przyczynę. Dawniej Brenkenhofswalde, założone w okresie kolonizacji fryderycjańskiej, pierwotną nazwę zawdzięcza radcy von
Brenkendorfowi, który prowadził regulacje wodne okolic, za co
dostał tę wieś. Polską nazwę sprawiła legenda, wedle której mnisi
z bliskiego klasztoru przechytrzyli diabła, wskutek czego wydawał
rozpaczliwe jęki w dole wybitym własnymi kopytami. A było tak:
skusił łakomego przeora wymianą – kosz najlepszych siei z jeziora Miedwie (kiedyś Meduvi, Meduwe od med – miód) za dusze
przeora i 10 braci – jeśli czart zdąży przed pianiem. Gdy ruszył po
ryby, przeor pożałował dusz, wyznał co zaszło
i zrobili jak uradzili: zaczęli piać, czym w dodatku pobudzili koguty, aż diabeł, wnet wracając
z najlepszymi siejami, usłyszał wielkie pianie
i załamał się.
Swornegacie. Z połączenia słów kaszubskich: swora i gać. Swora to warkocz pleciony
z korzeni, do gacenia, czyli umacniania brzegów i grobli (gacenie to też uszczelnianie ścian
mchem i słomą); gać to materiał do gacenia,
także grobla z faszyny. Gać to również wioska
w Krainie w Kratę, opodal znanego z tejże zabudowy szachulcowej Swołowa (od właściciela
Zioły lub zgoła od zioła).
Złe Mięso. W XVII w. nazwa ustabilizowała się
w formach Bösenfleisch i Złe Mięso, co znaczy
to samo. Wywodzi się od nazwiska niemieckiego właściciela karczmy Boszfleytha – być może zadziałała adideacja (skojarzeniowe
tworzenie nowego brzmienia przez przekształcenie nieznanego),
dlatego Bösenfleisch. Tym razem forma polska jest wtórna i stanowi dosłowne tłumaczenie (böse – zły, wściekły; Fleisch – mięso).
Wprawdzie podanie mówi, że karczmarz mordował część gości,
by ich szczątkami podejmować innych – stąd złe mięso, jednak na
szczęście tylko podatnie się nazywał.
Autor: Marek Zagalewski / Grafiki: Katarzyna Koperkiewicz

Pochodzenie nazw miejscowych
* topograficzne – od cech środowiska – Brzeg, Głogów,
Bystrzyca;
* kulturowe – od wytworów ludzi – Zgorzelec (pierw.
Gorzelica, teren odzyskany przez wypalanie lasów),
ale też Środa (od dnia targów);
* dzierżawcze – od założyciela osady – Wrocław
od Wrocisław;
* odojcowskie – od potomków lub poddanych
założyciela – Michałowice, Biskupice;
* służebne – od zajęć wsi okolicznych na rzecz pana
– Piekary, Złotniki;
* polonizowane – Jelenia Góra (od Hirschberg, co znaczy to
samo), ale i Dzierżoniów (niem. Reichenbach, bogaty potok,
zamienione na cześć ojca pszczelarstwa Jana Dzierżona).
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Mateusz Prus i Hirek Wrona

Good Vibe
Festiwal 2017

Z niewielką pomocą przyjaciół
Trzecia i czwarta edycja Good Vibe Festiwal odbyły się właściwie siłą rozpędu i entuzjazmu Mateusza Prusa, który postanowił nie
porzucić autorskiego projektu powołanego do życia w 2013 roku pod skrzydłami Centrum Kultury 105 i realizować go na własną
rękę. Wygląda na to, że tegoroczna edycja (14-17 czerwca Kołobrzeg/Koszalin) stanowi nowe otwarcie dla imprezy. Znakomity
line-up, prestiżowy patronat artystyczny i świetna frekwencja – oto bilans małego jubileuszu festiwalu, który nie powinien się udać.

h

irek Wrona: – Wszystko się zgadza: świetny
czas, ludzie, miejsca. Jestem zaskoczony cudowną atmosferą. Nie ma dystansu między
artystami a publicznością. Teatr Variete Muza
jako miejsce koncertowe – doskonałe, do tego
klimatyczny klub festiwalowy JazzburgerCafe. W Krakowie nie ma
takiego! Dawno się tak nie uśmiałem i nie nagadałem z oryginalnymi ludźmi, stojąc przez pół nocy w deszczu (śmiech). Już namawiam znajomych na przyjazd w następnym roku i sam na pewno
się tu zjawię. Dziwi mnie tylko, czemu miasto nie wspomaga organizacyjnie tak pozytywnej, energetycznej i spontanicznej imprezy?
Myślę, że festiwal w przyszłości może być marką Koszalina.

O Good Vibe Festiwal Hirek Wrona dowiedział się z listu Mateusza, który nie ukrywa, że dziennikarz to jego autorytet muzyczny.
List był szczery i widać przekonujący, bo Hirek nie tylko zaproszenie do Koszalina przyjął, ale też zapowiadał koncerty, zagrał set
w JazzburgerCafe i poprowadził program w Polskim Radiu Koszalin. Wcześniej promował artystów GVF w swojej „trójkowej”
audycji. Do tego wszystkiego przekonała go – jak mówi – przede
wszystkim muzyka: – Nie dla przypadkowego odbiorcy, ale ludzi
którzy chcą posłuchać nowych dźwięków – uściśla. – Nie przesadzę mówiąc, że w Koszalinie tworzy się historia muzyki. O wykonawcach, którzy tu w tym roku zagrali, już się mówi, a za 5 – 10
lat będą gwiazdami. Nasłuchałem się w życiu i wiem, że Marek
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EABS

Bitamina
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Moo Latte

Sotei

Kultura

Waash
Pędziwiatr z EABS za jakiś czas będzie równie ważny jak dziś Leszek Możdżer, a kiedyś być może nawet Michał Urbaniak. Super,
że właśnie w Koszalinie możemy widzieć tych wykonawców na
początku drogi.
Wśród argumentów, dla jakich Hirek Wrona zgodził się artystycznie patronować przedsięwzięciu, jest sam Mateusz. – Wysyła
tak dobrą energię, że nie mogło się to wszystko nie udać – podkreśla. – Jest uparty i z tego powodu będzie mu w życiu bardzo
źle. To człowiek z mojej „sekty”, czyli idealista, który idzie przez
świat, wierząc, że dobro zwycięża. Tak pewnie kiedyś będzie, ale
droga czeka go ciężka. Cóż, dołączyłem do jego fanklubu.
Jaskółką dobrych zmian było wsparcie finansowe, jakiego
udzielił festiwalowi w 2016 roku Leszek Kołecki, właściciel Cafe
Mondo, prywatnie miłośnik jazzu. W 2017 Mateusz uzyskał dodatkowo partnera w postaci Fundacji Nauka dla Środowiska, dzięki
czemu udało się zdobyć niewielki grant z Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparcie kilka instytucji, m.in. MEC Koszalin. Wciąż
jednak budżet festiwalu jest nieproporcjonalnie mały w stosunku
do jego jakości artystycznej. Ma jednego organizatora, świetną
oprawę graficzną, nie ma biura festiwalowego, ani kilkuosobowego zespołu. Mateusz Prus sam dba o jego logistykę, promocję,
przebieg, choć podkreśla, że nie byłoby to możliwe bez „dobrych
duchów”, przyjaciół i znajomych, a finalnie GVF jest synergią ich
działań, często za uścisk ręki.
Trudno w to uwierzyć, patrząc na efekt. Sala Filharmonii Koszalińskiej podczas inauguracji festiwalu 15 czerwca była pełna. Frekwencja dopisała też w Kołobrzegu i podczas koncertów

w Teatrze Variete Muza. Wśród publiczności – nie tylko koszalinianie. Wiele osób przyjechało tu z Polski, a nawet z zagranicy,
zachęconych kapitalnym line-upem. Na otwarcie (w Koszalinie,
dzień wcześniej w Kołobrzegu) zagrał siedmioosobowy EABS,
wchodząca gwiazda i objawienie jazzu, partner sceniczny Michała
Urbaniaka ze świetnym koncertem pod znakiem albumu „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”. Kolejnego dnia: koszaliński
Waash, klimatyczny duet Sotei, ekscentryczny Flue, a ostatniego: eklektyczny, multiinstrumentalista Moo Latte i energetyczna
Bitamina. Wykonawcy z pogranicza jazzu, hip-hopu, funky, soul
i elektroniki, uczestnicy kultowych polskich festiwali. Koszt biletów na wszystkie koncerty podczas czterodniowej imprezy: 50 zł.
Dla karnetowiczów w prezencie designerska siatka HO:LO. Dla
wszystkich – nowe, świeże brzmienia z najwyższej półki. Muzyczna
pigułka dobrej muzyki i świetnej energii, po które nie trzeba już
jechać do wielkich miast.
Mateusz Prus: – Żadne moje obawy się nie ziściły, w tym największa o frekwencję. Świetnie sprawdził się Teatr Variete Muza,
zespoły zagrały super koncerty. Mam mnóstwo sygnałów, że ludzie są zadowoleni. Nie dociera to wszystko do mnie. Kiedy stałem na scenie Filharmonii, widząc pełną salę, chciało mi się płakać
i śmiać zarazem. Poczułem, że festiwal został doceniony. Chciałbym na przyszły rok zawalczyć o dobrego sponsora strategicznego. Byłoby wspaniale, gdyby była to firma lokalna. Póki co, cieszę
się, że udało mi się zrobić coś niezależnego i udowodnić, że jak
się chce, to wszystko się uda.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska/Karol Wysmyk (fot. EABS)
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Z rozpoczęciem wakacji w większości instytucji kulturalnych zaczyna się sezon ogórkowy. Na ratunek przychodzi nam... pogoda.
Letnie, przynoszące ulgę po upalnych dniach wieczory, sprzyjają organizowaniu filmowych seansów. Będziemy mogli udać się np.
do Amfiteatru na kino pod chmurką oraz Wodnej Doliny do kina na leżakach. Dla tych, którzy wolą umościć się w wygodnym fotelu
sali kinowej lub przed ekranem własnego telewizora też coś się znajdzie. Wybierając filmy na poniższą listę, kierowałam się zasadą „dla
każdego coś dobrego”, jest więc propozycja dla miłośników muzyki, amatorów komedii romantycznych, dobrego kina wojennego
i science fiction. Nie mogło też zabraknąć filmu dla młodszych widzów.
Wybór: Lena Lenkiewicz

„The Rolling Stones
Olé Olé Olé!”, 9 lipca,
godz. 22.00 Wodna Dolina
Wyreżyserowany przez
Paula Dugdale’a dokument
jest zapisem trasy koncertowej pionierów rocka
po Ameryce Południowej.
Łączy w sobie fragmenty
olśniewających koncertów
oraz osobistych przeżyć
członków zespołu. Widzowie mają okazję usłyszeć, jak
występuje się przed widownią liczącą setki tysięcy osób, dowiadują się, w jaki sposób zespół
może istnieć przez pięćdziesiąt lat, i jaki wpływ na członków The
Rolling Stones mają odwiedzane podczas trasy koncertowej miasta. Podczas dwóch miesięcy trasy koncertowej Stonesi odwiedzają dziewięć państw, by dojść do punktu kulminacyjnego – Kuby. To
właśnie w Hawanie zorganizowano legendarny koncert zespołu,
który miało okazję zobaczyć milion dwieście tysięcy osób. Występ
ma wymiar historyczny nie tylko dlatego, że jest pierwszym występem The Rolling Stones na Kubie, ale przede wszystkim dlatego,
że stanowi niesamowity manifest wolności w kraju zdominowanym przez reżim Castro.
„Facet na miarę”, 21 lipca,
godz. 22.00, Amfiteatr
Jeżeli tytuł filmu Laurenta
Tirarda sprawia, że zaczynacie głośno wzdychać,
a w głowie automatycznie
pojawia się myśl, że „Facet
na miarę” jest kolejną całkowicie nieśmieszną komedią
romantyczną, to powinniście o nim zapomnieć jak
najszybciej. Francuski humor zawodzi bowiem bardzo rzadko, a i tym razem
okazał się niezastąpiony. Młoda prawniczka pewnego dnia poznaje przystojnego mężczyznę, w którym zakochuje się praktycznie od pierwszego wejrzenia. Problemem okazuje się jednak jego

wzrost. Nowa miłość pięknej kobiety jest od niej niższa o dwie głowy, co nadaje zakochanej parze groteskowy wygląd. Seria coraz
bardziej komicznych zdarzeń wynikających z wielocentymetrowej
różnicy wzrostu między bohaterami wywołuje szczery uśmiech na
twarzy widza, a morał wynikający z historii, choć powtarzany wiele
razy, nigdy nie traci na aktualności.
„Dunkierka”, 21 lipca,
Multikino
Po fantastyczno-naukowym „Interstellarze” Christopher Nolan postanowił
zmierzyć się z do bólu realistycznym kinem wojennym. „Dunkierka” opowiada
o Operacji Dynamo, która
przeprowadzona
została
w 1940 roku. Była to udana
próba ewakuacji żołnierzy
Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego oraz armii belgijskiej i francuskiej z Dunkierki do Wielkiej Brytanii. „Dunkierka”
opowiadana jest z trzech perspektyw: lądowej, morskiej oraz powietrznej. Nie znajdziemy w najnowszym filmie Nolana zbyt dużo
dialogów, za to znajdziemy popularnego Harry’ego Stylesa, co
z pewnością zapewni „Dunkierce” liczną widownię kobiecą.
„Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”, kino Kryterium (od 25 czerwca)
Seria o niebieskich istotach doczekała się swojej kontynuacji na dużym
ekranie. Główną bohaterką
animacji Kelly Asbury jest
Smerfetka, która postanawia poznać odpowiedź na
pytanie, dlaczego w wiosce
nie ma żadnych innych kobiet oprócz niej. Wyrusza
w niebezpieczną podróż, by
odszukać smerfowe przyjaciółki. Nie wie tylko, że przyjdzie jej poznać jedną z największych tajemnic w historii Smerfów.
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Nowości i hity wydawnictwa Znak
Laurence Bergreen:
„Casanova. W świecie
uwodziciela”
Nad wszystko kochał kobiety. I kłopoty. Mało brakowało,
a jego barwne życie zakończyłoby się w Polsce. Urodził
się w Wenecji. Najbardziej rozpustnym mieście ówczesnego
świata. Jako dziecko uchodził
za opóźnionego w rozwoju
i nic nie zapowiadało, że zostanie pisarzem, wynalazcą,
szpiegiem i najsławniejszym
uwodzicielem swoich czasów. Wystarczyło ponoć kilka minut, by
przypadkowo poznana kobieta zapragnęła spędzić z nim noc,
jednak najwierniejszą towarzyszką jego życia była choroba weneryczna.
Pamiętniki Casanovy sprzedano Bibliotece Francuskiej za 9
mln dolarów. To największa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono
za rękopisy. Właśnie one posłużyły Laurence’owi Bergreenowi do
stworzenia tryskającej dowcipem i erotyzmem biografii kochanka
wszech czasów. To najnowsza biografia jednej z największych ikon
popkultury. Kochanka i awanturnika. Mężczyzny, którego nazwisko po dziś dzień jest synonimem mistrza sztuki miłosnej i genialnego uwodziciela.
Shauna Niequist:
„Piękne życie”
Świat chciałby, abyś była
idealna. Intensywnie pracowała, miała czas dla dzieci i była
zjawiskowo piękna. Stajesz
się zakładniczką coraz większych i nierealnych oczekiwań.
Z Shauną Niequist było podobnie. Goniła za karierą, gdy
jej synkowie stawiali pierwsze
kroki. Pakowała walizkę na kolejną delegację, nawet gdy
poroniła, a na lotnisku wymiotowała z wyczerpania. Myślała, że właśnie praca sprawia, że jest
ważna, potrzebna i kochana.
Wiedziała, że to zła droga, ale nie potrafiła uwolnić się od presji.
Do czasu kiedy dostała list od przyjaciółki: „Stop, zatrzymaj się.
Przemebluj swoje życie od podstaw”. To był pierwszy dzień reszty
jej nowego życia.
Teraz Shauna umie zrezygnować z kariery, aby spędzać czas
z bliskimi. W swoim spokojnym życiu gotuje, modli się, kocha i jest
kochana. Wie, że Bóg ją chroni, więc nie goni za każdą propozycją zawodową. Szpilki zmieniła na trampki, częściej mówi „nie”,

otworzyła drzwi swojego domu dla przyjaciół. Postanowiła być
szczęśliwa!
Poznaj historię Shauny, która zainspirowała tysiące Amerykanów do zmiany myślenia o sobie, świecie i Bogu! I zobacz, że życie
jest piękne, jeśli żyjesz po swojemu!
Magda Stachula:
„Trzecia. Sprawdź, czy drzwi
są zamknięte”
Autorka „Idealnej”, najlepiej
sprzedającego się debiutu kryminalnego ostatnich lat, wraca
z nową historią, która nie pozwoli ci zasnąć.
Najpierw był błysk flesza –
ktoś zrobił jej zdjęcie z ukrycia.
Później usłyszała tajemniczy
głos w mieszkaniu. Potem ktoś
stał pod jej drzwiami. Nasłuchiwał. Eliza jest terapeutką. Podczas wielogodzinnych sesji zagląda w głowy swoich pacjentów.
Pewnego dnia orientuje się, że ktoś ją śledzi. Teraz to do jej życia
zagląda obcy człowiek.
Kiedy Eliza szuka pomocy, nikt jej nie wierzy. Tymczasem ON
wie już o niej wszystko. Ma listę. Eliza jest na niej trzecia.
Laura Xilonen:
„Jankeski fajter”
Liborio, nielegalny meksykański imigrant w Stanach
Zjednoczonych, nie ma nic.
Żyje z dnia na dzień, pracując
w podrzędnej księgarni. Jedyne, co umie, to szybko biegać
i wyprowadzać piekielnie mocne ciosy. I z braku lepszego zajęcia – czyta.
Pewnego dnia miesza się
w uliczną awanturę w obronie
platonicznej miłości. Tak rozpoczyna się jego antyodyseja we wrogim mieście.
„Jankeski fajter” to literacka petarda: mocno zakręcony język, hipnotyzująca i bardzo współczesna powieść – zabawna i dramatyczna zarazem. Jakby skrzyżowanie Doroty Masłowskiej z Eduardem
Mendozą przenieść na pogranicze amerykańsko-meksykańskie.
Aura Xilonen (rocznik 1995!) przebojem wdarła się na literacką
scenę. Za „Jankeskiego fajtera” zdobyła nagrodę Premio Mauricio
Achar 2015. Do tej pory prawa do jej debiutanckiej książki sprzedano w USA, Holandii, we Włoszech, Francji i w Niemczech. Studiuje na Uniwersytecie w Puebli (Meksyk), interesuje się reżyserią
filmową.
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„Plac zabaw”
najlepszym debiutem
„Młodych i Film”
Bogaty zestaw nagród, 11 filmów w konkursie głównym, 28 krótkometrażowych fabuł, 18 dokumentów i 17 animacji, kilkadziesiąt
imprez i wydarzeń towarzyszących, w tym cztery koncerty, ponad tysiąc gości, w większości młodych twórców filmowych i około
30 tysięcy widzów, również w większości młodych – oto bilans tegorocznej edycji 36. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów
Filmowych (KFDF) „Młodzi i Film” (MiF).

36.

KFDF przejdzie do historii jako
edycja o największym rozmachu,
z największą liczbą gości i wysokim
poziomem artystycznym filmów
we wszystkich kategoriach konkursowych. MiF – bez zmiany dopracowanej już formuły – wszedł
w nowe stadium rozwoju, stając się jedną z trzech najważniejszych

imprez filmowych w kraju, najważniejszą dla debiutantów i festiwalem dostrzeganym w Europie.
Festiwal europejski
Czy może być lepiej? – Tak, zawsze może być lepiej – odpowiada Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich,

Kultura
które – obok samorządu Koszalina i Centrum Kultury 105 – jest
współorganizatorem festiwalu. W związku z coraz szerszym zasięgiem MiF, prezes publicznie zaproponował Piotrowi Jedlińskiemu, prezydentowi Koszalina, podniesienie dotacji miejskiej
na imprezę o 100 tysięcy złotych. – Dorzucimy od siebie drugą
stówę – argumentował. Przynajmniej oficjalnie odpowiedzi nie
doczekał się, ale do sfinalizowania transakcji prawdopodobnie
dojdzie, ponieważ MiF jest oczkiem w głowie zarówno prezesa,
jak i prezydenta.
Pojubileuszowa 36. edycja festiwalu miała równy, bardzo wysoki poziom. Właściwie trudno było mówić o filmach lepszych i gorszych, ponieważ wszystkie, zarówno – a może zwłaszcza – krótkie
metraże (w formacie: fabuła, dokument, animacja), jak i produkcje
długometrażowe zasługiwały na uwagę.
W hołdzie zmarłemu mistrzowi
Do konkursu głównego zgłoszonych zostało 19 filmów. Ostatecznie zakwalifikowało się 11, wśród nich produkcje, które nie
były pokazywane podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Gdyni, uprzedzającego Koszalin w terminach premier
debiutów.
Organizatorzy 36. edycji festiwalu złożyli hołd Andrzejowi Wajdzie, prezentując jego filmy i zwracając uwagę młodych widzów
na dorobek wybitnego reżysera. MiF otworzył znakomity „Przekładaniec”, krótkometrażowy film mistrza z 1968 roku. Szkoła Andrzeja Wajdy, w związku z obchodami swoich 15. urodzin, przygotowała okolicznościowy zestaw filmów wyreżyserowanych przez
jej absolwentów. W ramach plenerowej wystawy „Andrzej Wajda
40/90” w porządku chronologicznym można było zapoznać się
z całą twórczością reżysera, od „Pokolenia”, debiutu z 1954 roku,

aż po ostatnie dzieło – „Powidoki” z 2016 roku. Na planszach obok
fotosów i plakatów, znalazły się fotokody, odsyłające do fragmentów filmów i zwiastunów.
Cztery debiuty zagraniczne
Przewodniczącym jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów
Fabularnych był reżyser Tomasz Wasilewski. W skład jury weszli:
aktorka Agata Buzek, operator Bogdan Dziworski, reżyser Borys
Lankosz i pisarka Dorota Masłowska. Obradom jury Konkursu
Krótkometrażowych Debiutów Filmowych przewodniczył reżyser
Jacek Borcuch. W tym zespole nad werdyktem pracowali: producent Robert Jaszczurowski, reżyserka Aleksandra Maciuszek,
pisarka Bronka Nowicka oraz reżyser Mateusz Rakowicz.
W programie znalazły się cztery projekcje zagranicznych debiutów. „Ostatnie dni miasta” Tamera El Saida to filmowy hołd dla Kairu. Zdjęcia do „Parku” Sofii Exarchou zrealizowała nasza Monika
Lenczewska, a film opowiada historię Dimitrisa i Anny, którzy chcą
uciec ze świata ateńskiej beznadziei. Stéphanie Di Giusto w swojej „Tancerce” opowiada prawdziwą historię Marie-Louise Fuller,
która przemierzyła drogę z amerykańskiej prowincji do Opery
Paryskiej w czasach Belle Epoque. „Pragnienie” Svetla Tsotsorkova to kameralna opowieść o trudnym życiu ludzi na bułgarskiej
prowincji.
Trzy nagrody „Ostatniej rodziny”
Fenomen krótkiego metrażu od lat przyciąga pełne sale widzów. Wśród tych filmów zdarzają się perły, wstępy do dłuższych
form, udane eksperymenty, porywające kontrapunkty, których
często brakuje w długich metrażach. Reżyserzy krótkich mają jednak większy komfort pracy, głównie z uwagi na długość produkcji
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przekładającą się na wielkość budżetu i instytucjonalne źródła finansowania.
Gdyby werdykt jury ująć statystycznie, najwięcej nagród w tzw.
dużym konkursie uzyskał wielokrotnie już nagradzany film Jana
P. Matuszyńskiego „Ostatnia rodzina” (trzy), a dopiero na drugim
miejscu, choć z nagrodą najważniejszą, uplasowałby się laureat
główny, czyli „Plac zabaw” Bartosza M. Kowalskiego. Cichym zwycięzcą jest również „Królewicz Olch” Kuby Czekaja, który zgarnął
dwie ważne nagrody – za zdjęcia i muzykę. W tzw. małym konkursie,
zdecydowanie zatriumfowała Aleksandra Terpińska, która za swój
debiut „Najpiękniejsze fajerwerki ever” zdobyła dwie nagrody.
Każdy znajduje coś dla siebie
Jednak to tylko statystyki, najważniejsze są emocje widz i one
pozostały przy historii rodziny Beksińskich, co być może wskazuje,
że odradza się zainteresowanie człowiekiem i życiem jako takim,
a nie wynaturzeniami i sprzecznościami świata. Reżyserzy wciąż
chętnie sięgają po mroczne opowieści i epatują złem (jak w „Pla-

– Filmy debiutantów są różne, mieliśmy przegląd i przekrój
wszystkich tematów i form, co wskazuje na poszukiwania – tłumaczyła Anna Serdiukow, krytyczka filmowa i rzeczniczka prasowa
MiF. – Różna była także temperatura dyskusji po filmach „Szczerość za szczerość”, ale jedno pozostaje niezmienne – emocje.
Emocje są, były i będą, bo widzowie festiwalowi żywo reagują na
opowieści debiutantów.
Polskie kino przeżywa dobre lata, rozkwit, co widać po dokonaniach debiutantów. Czy o tym również mówiło się w kuluarach
festiwalu?
– Rozmawialiśmy przede wszystkim o filmach – wyjaśnia Krzysztof Spór, krytyk filmowy. – Nie wszystkie podobały mi się, chociaż
mam drobną satysfakcję, że dobrze wytypowałem zwycięzcę.
Natomiast młoda publiczność reagowała entuzjastycznie. Szukaliśmy w filmach plusów, ważne, że każdy z nich znajdzie swoją
publiczność.
Autor: Piotr Pawłowski / Foto: serwis prasowy KFDF „Młodzi i Film”

Nagrody 36. edycji festiwalu „Młodzi i Film”
Konkurs filmów pełnometrażowych
Wielki Jantar 2017 – „Plac zabaw”, reż. Bartosz M. Kowalski
Jantar 2017 im. Stanisława Różewicza za reżyserię ex aequo
– Rafael Kapelinski za film „Butterfly Kisses” i Jan P.
Matuszyński za film „Ostatnia Rodzina”.
Scenariusz – Karolina Breguła za film „Wieża”
Aktor – Piotr Żurawski za film „Kamper”,
reż. Łukasz Grzegorzek
Aktorka – Aleksandra Konieczna za film „Ostatnia rodzina”,
reż. Jan P. Matuszyński
Odkrycie aktorskie – Michalina Świstuń, Nicolas Przygoda,
Przemysław Baliński, Karolina Czajka za film „Plac zabaw”,
reż. Bartosz M. Kowalski
Zdjęcia – Adam Paleta za film „Królewicz Olch”,
reż. Kuba Czekaj
Muzyka – Bartek Gliniak za film „Królewicz Olch”,
reż. Kuba Czekaj

cu zabaw”), ale – po brutalizacji z początku lat dwutysięcznych –
widać już pewną odmianę formułującą się hasłem: „Otoczenie
zmienia ludzi”. Zmienia też widza, który, jak wynika z naszych rozmów z najmłodszą publicznością, szuka w polskim kinie wartości,
prawdy, ocalenia przed złością, apatią, zwątpieniem; szuka czegoś dla siebie, a co najważniejsze, znajduje.
Wygrał faworyt, nie ulega wątpliwości, któremu po piętach
deptała „Ostatnia rodzina”. „Plac zabaw” to kino wyjątkowo przejmujące, realistyczne, ciężkie, lecz przy tym przytłaczająco prawdziwe, sugestywne. Posługując się zimnymi emocjami, chłodnym
okiem zdystansowanej (dosłownie) kamery i naturalną grą nastoletnich debiutantów reżyser mówi nam coś ważnego o nowym
świecie – zło bierze się z niczego.
Emocje, ciemność i... rozkwit
Festiwal to również spotkanie ludzi branży filmowej: dziennikarzy, krytyków, producentów, twórców; to nie tylko ocena, lecz po
prostu oglądanie filmów.

Konkurs filmów krótkometrażowych
Film fabularny – „Najpiękniejsze fajerwerki ever”,
reż. Aleksandra Terpińska
Film dokumentalny – „Proch”, reż. Jakub Radej
Film animowany – „Bankiet”, reż. Julia Orlik
Zdjęcia – Michał Dymek za film „Najpiękniejsze fajerwerki
ever”, reż. Aleksandra Terpińska
Montaż – Bartłomiej Piasek i Piotr Wójcik za film
„Koniec widzenia”, reż. Grzegorz Mołda
Wyróżnienia – Paulina Ziółkowska za film „O Matko!”;
Agnieszka Elbanowska za film „Pierwszy Polak na Marsie”;
Sandra Drzymalska za film „Jest naprawdę ekstra”.
Nagrody specjalne pozaregulaminowe
Nagroda Legalnej Kultury – Michał Marczak scenarzysta
i reżyser filmu „Wszystkie nieprzespane noce”
Nagroda Jury Młodzieżowego – „Diversion End”,
reż. Michał Krzywicki
Nagroda publiczności – „Ostatnia Rodzina”,
reż. Jan P. Matuszyński
Nagroda dziennikarzy – „60 kilo niczego”,
reż. Piotr Domalewski (krótki metraż) i „Plac zabaw”,
reż. Bartosz M. Kowalski (pełny metraż)
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Imponderabilia z Młodych i Film
W grudniu zeszłego roku skończyłam osiemnaście lat.
Ktoś powiedział, że jestem już dorosła. Dorosła się nie czuję. Młoda za to jak najbardziej, a jak sama nazwa festiwalu
wskazuje, moja młodość czyni mnie jego centrum. Tak też
myślałam, kiedy wybierałam się na mój pierwszy „młodofilmowy” seans.
Już widziałam siebie tańczącą z licealistami. W głowie
układałam scenariusze kolejnych rozmów z młodymi koszalinianami. Już kręciłam się wokół własnej osi w kolorowej
sukni, a wokół mnie pojawiali się starsi, by na głowę założyć
mi diadem młodości. Wszak przecież ja sercem, rdzeniem,
filarem festiwalu jestem.
No niby jestem, ale młoda i głupia też jestem. Bowiem po
tych kilku dniach mogę stwierdzić, że Młodzi i Film jest festiwalem krzywdząco niedocenianym przez młodych mieszkańców naszego miasta. I mówię tu o ludziach w moim wieku, pełnych sił, o licealistach i gimnazjalistach, którzy szkołą
tłumaczyć się nie mogą. W końcu w czerwcu edukacja mało
którego ucznia zaczyna nagle kwitnąć. Brakiem pieniędzy
lub nagłą potrzebą zakupu piwka na mieleńską plażę nikt
wymawiać też się nie może. Bilety na wszystkie seanse czy to
w kinie Kryterium, czy w bibliotece należą do tych rzadkich
dóbr, na które obywatel wydać nie musi nawet złamanego
grosza.
Na nietrafiony repertuar nikt narzekać również nie powinien, bo to nie wypada, to nieprzyzwoitość okropna. W programie tegorocznego festiwalu pojawiło się kilka propozycji
dla egocentrycznych młodych, którzy na ekranie chcą widzieć odzwierciedlenie swojego świata. „Wszystkie nieprzespane noce” Michała Marczaka o imprezujących hipsterach
chodzących po warszawskich ulicach to podobno portret
nowego pokolenia. „Butterfly Kisses” Rafaela Kapelinskiego
jest poetyckim zapisem młodości, która pomimo wszelkich
problemów, z jakimi przyszło jej się zmierzyć, szuka wolności.
Bohaterkami „Fal” są dwie siedemnastoletnie dziewczyny,
a protagonistą „Królewicza Olch” jest kilkunastoletni geniusz
matematyczny. Zresztą zmarszczki na twarzach bohaterów
widać jedynie w opowieści o wiadomej rodzinie.
Młodzi i Film to festiwal niedoceniany przez młodych koszalinian. To nie tak, że w czasie festiwalu nie widać młodych
twarzy — z całej Polski zjeżdżają się przecież młodzi i obiecujący twórcy, młodzi dziennikarze, młodzi studenci szkół
filmowych, młodzi aktorzy. Nie widziałam jednak zbyt wielu
kręcących się nieśmiało po kinie, nieskażonych jeszcze przemysłem filmowym twarzy koszalińskich licealistów. Z miłą
chęcią obserwowałabym melanż emocji przemykających po
ich twarzach. Z nieukrywaną przyjemnością zamiast stać po
autograf do Doroty Masłowskiej, stałabym w kolejce po kawałek dialogu z widzem niewiele młodszym ode mnie.
Miałam napisać felieton o swoich wrażeniach z festiwalu.
Zamieniłam go chyba w manifest kulturalnej idealistki. Dlatego skończyć powinnam go zdaniem następującym: Młodzi
i Film jest festiwalem, który przyciąga największych twórców
polskiej kinematografii, dlatego najdrożsi Młodzi przybywajcie tłumnie na przyszłoroczny festiwal, bo filmy to najlepszy
oddech, jaki możecie wziąć pomiędzy końcem roku szkolnego a rozpoczęciem wakacji.
Laura Lenkiewicz
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Słowa, powiedziała,
nie znaczą nic

Wiadomo, że gdyby nie Tomasz Beksiński, nie zrozumielibyśmy absurdalnego humoru „Monthy Pythona”, a gdyby nie Bartosz
Wierzbięta, do języka nie weszłoby kilka dziś kultowych już sentencji z „Pulp Fiction”. Tłumacz – medium odczytujące nie słowa,
ale intencje autora. Interpretator tego, co nieprzekładalne na dosłowność. Istotny zawsze, a kluczowy, gdy przedmiotem przekładu jest
tekst o języku.

R

evolt. She said. Revolte again” Alice Birch
jest właśnie o nim, o języku, który stwarza
rzeczywistość, ale i nią manipuluje, deformuje, rani, umniejsza, niszczy i nazywa rzeczy nie po imieniu. Będąc podstawowym
narzędziem komunikacji – uniemożliwia ją.
Ten kierunek interpretacji nieco koślawo anonsuje program

„

„Rewolty”: „Co się kryje za słowem? Czy to jedynie sposób komunikacji? Czy znajduje się tam coś o wiele głębszego? Opresja tak
głęboko zakorzeniona, że nie znajduje już możliwości jakiegokolwiek ratunku czy naprawy. Potrzebny jest bunt, który poprowadzi
do zaprzeczenia i działania... Potrzebna jest rewolta. Za słowami
kryje się coś więcej. Czarne literki na białym papierze wskazują
kontrast, zmianę. Sposób w jaki zapisany jest manifest autorki i di-
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daskalia wyzywa do najważniejszego; ta sztuka nie powinna być
grzeczna. (...) jest atakiem na system w którym dzisiaj żyjemy i nie
pojawia się on/ona w słowach – tylko w akcji.”
Wystarczy przeczytać choćby jeden wywiad z autorką „Rewolty”,
żeby dowiedzieć się, jaką rolę przypisuje ona językowi w kontekście feministycznym, a mówi, że jest skażony na tak głębokim poziomie, że jakiekolwiek porozumienie jest niemożliwe. Mówi, że
kobiety – matki, żony, partnerki, wnuczki, pracownice, córki, aktorki – są wściekłe, na granicy eksplozji. Słowa grzęzną im w ustach,
bełkoczą, jąkają się, krzyczą, ucinają sobie języki. Nie dlatego, że
są wariatkami, ale dlatego, że są w matni. O ile duet adaptacyjny –
Karolina Kapralska i Filip Gieldon, jednocześnie reżyser spektaklu
– dostrzegł ogólne przesłanie, nie do końca je chyba zrozumiał.
Trudno stwierdzić czy finalnie średni sceniczny efekt to kwestia
słabego tłumaczenia, czy powierzchownej interpretacji, ale pewne jest to, że reżyserowi nie udało się znaleźć dla tego znakomitego, trudnego, złożonego tekstu języka scenicznego. Może dlatego właśnie nie sięgnął po niego dotąd nikt inny w Polsce.

Z trzech umownych części najlepsza jest pierwsza. Spójna,
konsekwentna, przykuwająca uwagę. Druga to powolne wchodzenie na równię pochyłą – w zamyśle groteskowa, a przez to
niepokojąca, w realizacji przeciągnięta, dziwaczna z coraz mniejszym udziałem reżysera. W centrum tejże rozmowa trzech kobiet
o dziedziczeniu traum pokoleniowych, najważniejsza scena spektaklu, tymczasem po prawej stronie sceny Maria Antonina popija
szampana i ciumka lizaka. Uzasadnienia brak. Trzecia część to już
szarża donikąd, złożona wyłącznie z braku uzasadnień: kompulsywna, długaśna grana symultanicznie przez cały zespół, w której
każdy jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Przykład sytuacji,
w której twórca prawdopodobnie nie wiedząc, jak spuentować
spektakl, powierza tę misję aktorom. Róbta, co chceta, byle odlotowo. Zatem aktorzy mówią jednocześnie (czyli nikogo nie sły-

chać), tańczą, skaczą i fruwają, a gdy na scenę wkracza tzw. baba
z siatkami, w palcie i berecie z antenką, a po niej następuje coś
w rodzaju manifestu kobiet, możliwy jest już tylko atak śmiechu.
Niestety histerycznego.
Całość opiera się na aktorach, ich kapitalnych monologach
i dialogach. Zespołowi udało się wygrać elementy bardzo dla
Alice Birch ważne: humor, niuanse, wspomnianą groteskę. Dojrzałość ich kreacji jest wyraźnym dysonansem w teatrze nieodbiegającym manierycznością od wielu podobnych mu realizacji,
nierównych, nieprzemyślanych, w których obiecujący początek
zmienia się z czasem w chaotyczną pulpę. Dzięki aktorom – paradoksalnie – spektakl ogląda się bez bólu, a jedynie z rozczarowaniem wobec reszty scenicznych realiów, a przede wszystkim braku
głębszej refleksji.
Nie pokuszę się o streszczanie „Rewolty”, to po prostu niemożliwe. Rzecz – najogólniej mówiąc – jest o braku komunikacji,
bliskości, zrozumienia. Bełkocie zastępującym rozmowę. I femini-

zmie widzianym oczami trzydziestoletniej kobiety, intelektualistki,
autorki kilku głośnych, ważnych tekstów, w tym scenariusza filmu
„Lady M.” wchodzącego właśnie na ekrany kin, który zbiera wybitne recenzje.
Znajomi pytani po spektaklu, jaki obraz feminizmu zobaczyli na
scenie BTD, odpowiadali: „karykaturalny”, „feminizm jako choroba psychiczna”, „feministki to wariatki”. Zaryzykuję stwierdzenie,
że gdyby Alice Birch usłyszała te opinie, wbiłaby sobie widelec
w oko.
„Rewolta”, reż. Filip Gieldon, Bałtycki Teatr Dramatyczny
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska
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Kenia

— lwy, sawanny i startupy
Kiedy stoi się na dachu jednego z najwyższych budynków w Nairobi - Kenyatta Conference Center - można objąć wzrokiem niemal
całe miasto. Naokoło wieżowca, który swoim kształtem nieco przypomina palmę, znajdują się siedziby banków, wysokie przeszklone
wieżowce, ministerstwa. Nieco dalej, na horyzoncie po wschodniej stronie miasta, przebiega ledwo widoczna kreska coraz to niższych
domów. To oddalone, ciche dzielnice, gdzie główna zabudowa opiera się na parterowych domkach, a rano można usłyszeć piejące
koguty.

i

nną dzielnicą jest leżące na zachód od centrum Westlands - to część bogaczy, willi, gdzie jest więcej zieleni i ewidentnie więcej pieniędzy. Z dachu centrum
konferencyjnego nie widać slumsów, znajdują się na
wschodnich rubieżach miasta.

Nairobi to tętniące życiem czteromilionowe miasto. Centrum
nieprzerwanie zalewane jest przez nowe strumienie ludzi biegnących do pracy, sprzedających na ulicy gazety, losy na loterię,
naganiaczy szukających chętnych na ostatnie miejsca w busie
w dowolnym kierunku. Co jakiś czas spotyka się ulicznego mówcę, ćwiczącego się na pastora, który przemawia do ludzi zgromadzonych na placu. To co łączy te wszystkie dzielnice, to unoszący
się wszędzie pył.
Pośród tego wszystkiego, Nairobi chowa w niepozornych uliczkach centra kulturalne, galerie sztuki, przestrzenie artystyczne,
grafficiarzy pracujących tuż za murem, muzyków grających na
osiedlowych festiwalach czy w slumsach. Przy jednej z większych
ulic, nieco poza centrum, znajduje się miejsce, do którego nie
dociera pył z brudnego miasta - iHub - największa przestrzeń
coworkingowa i pierwsze tego typu miejsce w całej Kenii. W sali
znajduje się trochę biurek, sporo osób siedzi na pufach, piłkarzyki
stoją w tylnej części sali. W rogu znajduje się kawiarnia z antresolą. Drzwi na balkon, który biegnie dookoła budynku są otwarte.

Oprócz Kenijczyków jest też kilku białych, głównie robiących lokalny research dla swoich pomysłów. To tutaj młodzi Afrykańczycy
zaczynają swoją drogę w realizacji startupowych pomysłów. iHub
to na pewno największa i najbardziej rozpoznawalna przestrzeń
tego typu w całym regionie Afryki Wschodniej. Powstała w 2010
roku i to stąd wyszły na świat znane kenijskie startupy, które dzisiaj
liczą swoich użytkowników w milionach.
Mimo że obecnie najprężniej działające środowisko startupowe
w Afryce znajduje się w RPA, to Kenia plasuje się zaraz na kolejnym
miejscu na podium, jeśli chodzi o cały kontynent. W swoim regionie jest jednak liderem. Kiedy przeszukamy Internet w poszukiwaniu najbardziej obiecujących afrykańskich startupów ostatnich
kilku lat, większość z nich ulokowana jest właśnie w Kenii.
Jako przykład dobrze rokującego biznesu można podać WeFarm. To platforma dla rolników, służącą do wspólnej wymiany
doświadczeń oraz wiedzy. Kolejnym przykładem rozwijającego
się startupu jest SleepOut - platforma zbierająca informacje oraz
ceny dotyczące zakwaterowania. Platforma powstała z pasji fotografowania, a jej założycielem był Kanadyjczyk mieszkający
na malutkiej wyspie Lamu na Oceanie Indyjskim, należącej do
Kenii. W tym kraju też ostatecznie rozwinął swój pomysł do rangi powszechnie używanego przez podróżników i biznesmenów
portalu.
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Jednak niewątpliwie najsłynniejszym produktem kenijskich
programistów jest Ushahidi, co w języku suahili oznacza „dowód”.
To też nazwa aplikacji, na którą popyt miała wpływ sytuacja polityczna. Kiedy wybory prezydenckie w 2007 roku pociągnęły za
sobą pasmo przemocy, kilku aktywistów mieszkających w Nairobi
użyło map dostępnych w aplikacji Google Maps, by użytkownicy
mogli na nich zaznaczać miejsca, w których doszło do starć. Wystarczyło, że świadek przemocy wysyłał SMS-a pod wskazany numer lub wiadomość e-mail z opisem oraz lokalizacją, a informacja
była publikowana na mapie Google.
Aplikacja Ushaidi, mimo że została stworzona w oparciu o wydarzenia rozgrywające się w Kenii, była w ciągu kolejnych kilku
latach używana także w innych krajach. W RPA służyła do oznaczania na mapie antyimigranckich aktów przemocy, do których
doszło w 2008 roku. Al Jazeera używała Ushaidi do zbierania zeznań naocznych świadków podczas konfliktu w strefie Gazy. Poza
tym aplikacja była używana w Chile i na Haiti po trzęsieniach ziemi
czy w Rosji podczas fali pożarów, by zaznaczać miejsca, w których
potrzebna była pomoc wolontariuszy. Ushaidi sprawdziła się podczas kataklizmów od Australii po Stany Zjednoczone i pomagała
śledzić akty przemocy m.in w Indiach.
Kenia ponownie skorzystała ze swojego rodzimego produktu
podczas zamachu w centrum handlowym Westgate Mall w Nairobi w 2014 roku - wtedy aplikacja pomagała zlokalizować miejsca, w których można było oddać krew na rzecz pomocy ofiarom.
Ushaidi zyskało prestiżową nagrodę The MacArthur Award. Jej
twórcy nie stoją w miejscu - to właśnie część z nich zapoczątkowałą jedno z najbardziej twórczych miejsc na mapie Nairobi - iHub
- centrum coworkingowe i akcelerator startupów. Pierwsze takie
miejsce w Kenii.
Kolejnym przykładem sukcesu kenijskich startupowców jest
Eneza Education. To kolejny startup, który powstał z potrzeby
zmiany społecznej. To platforma łącząca uczniów z nauczycielami, obecnie największa tego typu inicjatywa w całej Afryce.
Dzięki niej, dzieciaki z biedniejszych rodzin, których nie stać na
korepetytorów i które dotychczas zostawały z tyłu, mają wreszcie możliwość nadrobienia braków. Eneza zanotowała już prawie 900 tysięcy unikalnych użytkowników, logujących się z całej
Kenii, z czego dużym sukcesem jest przyciągnięcie użytkowników z mniej stabilnych regionów takich jak Gharrisa przy granicy z Somalią, czy tych mieszkających w Daadab - największym
na świecie obozie dla uchodźców, głównie somalijskich, który
znajduje się właśnie w Kenii. Dzięki aplikacji, z której używanie
kosztuje 10 szylingów kenijskich tygodniowo (około 50 groszy), uzyskuje się dostęp do konsultacji z nauczycielami online,
a w przypadku nieobecności na lekcjach, samemu można zapo-

znać się z tematem. Aplikacja wyrosła w nowoczesnym biurze
iHub. Obecnie twórcy pracują nad wersją pilotażową na rynek
w Tanzanii i Ghanie.
iHub daje kilka możliwości rozwoju swoich pomysłów, a wszystko zależy, jaki rodzaj członkostwa wybierzemy. White members
mogą korzystać z przestrzeni raz w tygodniu, za darmo. Wielu
z nich mieszka na co dzień poza Nairobi i nie korzysta z tej możliwości, jednak chcą być częścią społeczności, otrzymywać newslettery czy od czasu do czasu brać udział w niektórych spotkaniach,
które są organizowane we współpracy z Google czy Miscrosoft.
Kolejnym stopniem są green members - mają oni nieograniczony
dostęp do przestrzeni coworkingu. Na tym etapie członkostwo
w dalszym ciągu jest darmowe. Green members pracują nad rozwojem swojego pomysłu, jednak jeszcze na nim nie zarabiają.
iHub prowadzi monitoring projektów swoich członków i śledzi
ich poszczególne etapy. Kiedy członkowie zaczną zarabiać na
swoich startupach i w przestrzeni iHub prowadzą biznes, przechodzą na wyższy poziom członkostwa, stają się red members. Muszą
zapłacić za dostęp do przestrzeni iHub. Taka opłata wynosi 7500
szylingów kenijskich czyli około 75 euro za miesiąc.
Rozwijające się startupy mogą przejść do siostrzanego produktu iHub czyli do przestrzeni m:lab. To inkubator znajdujący się piętro niżej, który udostępnia swoje biura najprężniej rozwijającym
się startupom, gdzie mogą one przebywać od 6 do maksymalnie
18 miesięcy. Po takim czasie startup powinien się usamodzielnić - o tym wszystkim opowiada Egra, pracująca w iHub na stałe.
Spotykamy się w małej sali konferencyjnej, ściany obrandowane
są logami firmy Miscrosoft, która między innymi wspiera z iHub.
Firmy jednak nie działają tu na zasadzie inwestora pieniężnego zamiast inwestycji gotówkowej proponują wybranym startupom
narzędzia, specjalne szkolenia, czy darmowe korzystanie z proponowanych przez nich programów i aplikacji.
Dodatkowo, startupy z całej Afryki Wschodniej, konkurują ze
sobą w ramach PIVOT East - corocznego konkursu, odbywającego się już od pięciu lat. Tegoroczna edycja będzie miała miejsce
15 listopada w Nairobi. To największe tego typu przedsięwzięcie
w regionie, które łączy startupy z inwestorami. Konkurs otwarty
jest dla startupów pochodzących z Ugandy, Kenii, Tanzanii, Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Burundi, Etiopii, Sudanu lub
Sudanu Południowego - z krajów, które stereotypowo nie kojarzą
nam się z nowoczesnymi startupami, ale raczej z biedą lub wojną.
Czas jednak może popatrzeć na te miejsca trochę szerzej i przez
unoszący się pył zobaczyć także możliwości technologiczne.
Autor: Katarzyna Rodacka
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Koszalińskie Denary
w nowej formule
Wartość nagród gospodarczych Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z pewnością wzrosła po zmianie zasad ich przyznawania.
Obecnie udział w konkursie nie wiąże się z żadnymi płatnościami, a przedsiębiorcy sami zgłaszają kandydatury do wyróżnień. Rolą jury
konkursowego jest ostateczna ich ocena.

t

o nie koniec zmian w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. W przeddzień Denarowej gali, która
odbyła się w Dzień Przedsiębiorcy, czyli 21 czerwca
br., zapadła decyzja o zmianie szefa Izby. Romuald
Sobieralski, najdłużej urzędujący w 27-letniej historii organizacji prezydent oddał stery Piotrowi Huzarowi, wcześniej
dyrektorowi biura Izby (Romuald Sobieralski kierował KIP-H przez
dziewięć lat).
Wspomniana gala odbyła się w Teatrze Variete Muza, a wzięli
w niej udział nie tylko członkowie KIP-H, co w kuluarach było żywo
komentowane jako znak otwarcia się Izby na całe środowisko gospodarcze Koszalina. Niejako potwierdzeniem takiego kierunku
był również fakt, że nagrody przypadły firmom nie tylko zrzeszonym w Izbie, ale po prostu silnie zaznaczającym swoją mocną pozycję na lokalnym rynku.
Biały Denar
To nagroda specjalna, której nie przyznaje kapituła konkursu,
a osobiście szef KIP-H. Przeznaczona jest dla firm dopiero startujących, które w minionym roku wykazały się dynamiczną działalnością i jej nieprzeciętnymi efektami. W tej edycji Biały Denar
przypadł Agencji 123Concept Krzysztof Głowacki.
123Concept to agencja, która zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie marketingu, a także organizacją eventów,

targów, koncertów, występów artystycznych, szkoleń, spotkań
motywacyjnych oraz doradztwem zawodowym.
Firmy mikro
Srebrnego Denara przyznano Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Politerm-Izol Sp. z o.o., działającemu od ponad 25 lat. Jego
specjalnością jest sprzedaż hurtowa materiałów wentylacyjnych,
izolacyjnych i systemów zamocowań. Od roku 2016 firma intensywnie rozwija dział produkcyjny zajmujący się wytwarzaniem elementów instalacji wentylacyjnych.
Złoty Denar w kategorii firm najmniejszych przypadł serwisowi internetowemu Dogadamycie.pl. Marka Dogadamycie.pl
powstała w 2013 roku z chęci zrewolucjonizowania zawodu tłumacza. Jako pierwsza w Polsce zbudowała portal tłumaczeń językowych na odległość. Obecnie oferuje tłumaczenia w ponad 50
językach i 100 kombinacjach językowych. Serwis działa z powodzeniem w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, a niebawem zacznie
pracę we Francji. Siłą firmy są ludzie - wykwalifikowany zespół
pracowników i tłumaczy na całym świecie. Biuro firmy znajduje się
od początku w Koszalinie.
Firmy małe
Srebrny Denar – LEO sp. z o.o. Firma w branży akcesoriów do
telefonów klasy średniej i premium jest dziś liderem w Polsce.
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Agnieszka Chmielewska, serwis Dogadamycie.pl

Arkadiusz Klimczak, LEO sp. z o.o.

Mateusz Chlebicki, GIPO

Sylwia Czapiewska, DAJAR

Aneta Leśna, Firmus Group Management sp. z o.o.

Edward Kaczyński, Politerm-Izol

Paweł Skrzypczak, Kospel SA

Marek Las i Jarosław Burzak, firma PRO-WAM
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Piotr Huzar

Romuald Sobieralski i Krzysztof Głowacki, Agencja 123Concept

Dzięki doświadczeniom zdobytym na lokalnym rynku, działając
od 2000 roku jako AK-TEL (w Torgu na Piętrze), właściciel zdecydował się skierować swoją ofertę do węższego grona klientów
świadomych znaczenia jakości, przez to powstał sklep 4Mobile
i nastąpiła zmiana marki z AK-TEL na LEO. Firma handluje również
w Europie poprzez Amazon, sklepy internetowe i Allegro. Zatrudnia ponad 40 osób. Ma sklepy m.in. w Galerii Stary Browar i Avenida w Poznaniu, Fashion House w Gdańsku.

mierze są to absolwenci Politechniki Koszalińskiej) skupiony jest
przede wszystkim na zapewnieniu najwyższego poziomu usług
w zakresie projektowania i konstrukcji maszyn oraz dalszych etapów produkcji - cięcia laserowego, obróbki skrawaniem, spawania, kontroli NDT, malowania proszkowego oraz montażu, instalacji i automatyki.

Złotego Denara jury konkursowe przyznało firmie Firmus Group Management sp. z o.o. Firmus jest grupą spółek deweloperskich operujących na Pomorzu Środkowym, w Mielnie i okolicach.
Dotychczas grupa ukończyła osiem projektów apartamentowych
w Mielnie oraz jeden projekt mieszkaniowy w Koszalinie. W ramach tych inwestycji oddano do użytku ponad 250 apartamentów i domów. W ciągu najbliższego roku grupa planuje oddać
do użytku kolejne 270 apartamentów, a jednocześnie uruchamia
kolejne inwestycje.

Srebrny Denar - firma Kospel SA. Założył ją w 1990 roku i nadal nią kieruje inż. Krzysztof Łukasik, który rozpoczął od montażu
skonstruowanych przez siebie, przepływowych podgrzewaczy
wody. Obecnie Kospel jest jednym z największych europejskich
producentów elektrycznych podgrzewaczy wody, zasobników
i wymienników c.w.u., pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz
elektrycznych kotłów c.o. Firma posiada cztery nowoczesne zakłady produkcyjne, systematycznie zwiększa sprzedaż, a jej produkty
znane są w 57 krajach świata.

Firmy średnie
Srebrny Denar dla PRO-WAM sp. z o.o. Firma istnieje na rynku
od 2002 roku. Zajmuje się produkcją urządzeń dla branży mleczarskiej, spożywczej, chemicznej i piwowarskiej (różnego rodzaju zbiorniki, cysterny, stacje mycia CIP). Potwierdzeniem wysokiej
jakości i niezawodności produktów jest szereg certyfikatów wydanych przez jednostki notyfikowane, między innymi takie jak
Urząd Dozoru Technicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny, Główny Urząd Miar, czy niezależne laboratoria.
Złoty Denar w tej kategorii przypadł GIPO sp z o.o. Jest to firma założona w 2006 roku przez Duńczyka Steena Glerupa, który
od samego początku wierzył w potencjał Koszalina, jako odpowiedniego miejsca do prowadzenia i rozwijania innowacyjnego
przedsiębiorstwa. Inżynierowie z GIPO projektują i produkują
specjalistyczny sprzęt mechaniczny. Zespół specjalistów (w dużej

Firmy duże

Złoty Denar przypadł firmie DAJAR, która jest liderem w dystrybucji produktów AGD w Europie Środkowo-Wschodniej, mebli
ogrodowych oraz profesjonalnych artykułów dla branży HoReCa.
Zapleczem dla tak imponującej oferty są kontakty handlowe ze
wszystkimi znaczącymi producentami światowymi w branży AGD
oraz dwa własne zakłady produkcyjne. DAJAR ma siedem oddziałów hurtowych obsługujących wszystkie regiony Polski, cztery oddziały zagraniczne – w Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii i na
Słowacji oraz 15 sklepów własnych w Polsce. Prowadzi również
sprzedaż internetową na kilku rynkach europejskich w oparciu
o własną platformę e-commerce. Dynamiczny rozwój koszalińskiej firmy widoczny jest nie tylko w osiąganych obrotach, ale
również w liczbie zatrudnionych w firmie osób. Gdy w roku 1989
powstawała, załogę (łącznie z właścicielami) stanowiło zaledwie
10 osób, dziś to prawie 1000 pracowników.
Foto: Marcin Torbiński

Biznes

Piotr Huzar – z wykształcenia ekonomista. Od niedawna prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo–Handlowej, wcześniej jej dyrektor. Według jej misji „KIPH to silny, niezależny samorząd gospodarczy, który przyczynia się do rozwoju regionu środkowopomorskiego”, jego
rolą jest to, aby było to zauważalne w działaniach organizacji oraz ich efektach. Ma duże poszanowanie dla tradycji i doświadczenia,
co stara się łączyć z nowoczesnością i nowatorskim podejściem do niektórych spraw. Swoją pracę traktuje z pasją i zaangażowaniem.
W codziennych zajęciach szuka sensu i społecznej pożyteczności, dlatego jakiś czas temu pożegnał się z korporacją. Od tego momentu
na świat patrzy z optymizmem. Dobrze czuje się w towarzystwie ludzi, również tych nieznajomych. W wolnych chwilach stara się znajdować czas na dodatkowe inicjatywy mające na celu rozwój 0regionu. Prywatnie tata siedmioletniej Mai i dwuletniego Jana, mąż Emilii.
Podwójny koszalinianin - z urodzenia i z wyboru.

Prywatnie jestem...
… głównie ojcem i mężem, i staram się godnie
wywiązywać z tych ról.

Kiedy byłem dzieckiem,
chciałem zostać...
… moim kuzynem starszym o 12 lat. Do dzisiaj
jest dla mnie wzorem
w wielu aspektach.

Dzień zaczynam...
… od kawy z żoną, następnie odprowadzamy
dzieci.

W szkole...
… byłem „zabawowy”,
ale nie przeszkadzało to
w osiąganiu niezłych wyników.
Moja pierwsza praca...
… to zbieranie truskawek za
dziecka. Na poważnie zaczynałem
od pracy w hurtowni papierniczej podczas studiów.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… wydałem na samochód sterowany radiowo, który skręcał tylko
w lewo.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba być konsekwentnym i profesjonalnym.
Dobry szef...
… jest sprawiedliwy.

Rodzina...
… jest najważniejsza.
Zawsze znajdę czas...
… dla ludzi, których cenię i szanuję.
Moim marzeniem jest...
… skakać w kombinezonie „wingsuit”. Niestety, aby zacząć, brakuje mi prawie 200 skoków na
spadochronie. Chciałbym też zobaczyć Tokio.
Kiedy nie pracuję...
… staram się nie pracować.
Moje hobby to...
… wszystko, co dostarcza szybkich emocji. Na sklejanie modeli
nie mam czasu chociaż lubię to robić.

U współpracowników cenię...
… profesjonalizm.

Sport jest dla mnie...
… czymś na co nie mam czasu (tak to sobie tłumaczę). Z ochotą
też jest nie najlepiej.

Nie zatrudniłbym…
… na czarno.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… Rób swoje najlepiej jak potrafisz, i nie zwracaj uwagę na resztę.
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MC2 Strefa
Kreatywności
ma już dwa
lata

Dawid Polak
Na pewno jest to miejsce szczególne. Warto je poznać, choć trudno w jednym zdaniu powiedzieć, czym ono jest. Zawarta w jego nazwie
„kreatywność” to tylko jedna z wartości, jakie oferuje. MC2 to społeczność ludzi pracujących dla różnych firm i w różnych dziedzinach,
których łączy pewna więź, chęć wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

z

ałożyciele MC2 Strefa Kreatywności mówią, że to
„strefa rozwoju i realizacji zawodowej”: - Każdy
z nas pragnie być efektywny i szczęśliwy zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Do osiągnięcia efektywności i satysfakcji potrzebujemy
między innymi odpowiedniego miejsca, odpowiedniej organizacji oraz kompetencji, które czynią nas specjalistami – podkreśla
Radosław Bartosik, który obok Grzegorza Polaka i Grzegorza Tlołki jest pomysłodawcą Strefy.
Miejsce pracy
W MC2 można realizować się na wielu płaszczyznach i w wielu
formach. Można na przykład wynająć powierzchnie biurowe (cały

pokój lub tylko jedno biurko - na dzień, tydzień, miesiąc). Strefa gwarantuje wówczas oprócz stanowiska roboczego również
wszystko inne co jeszcze potrzebne jest do efektywnej pracy:
szybki Internet, spokój, w każdej chwili kawę lub herbatę, a kiedy
przyjdzie chwilowe znużenie - przyjemne miejsce do relaksu.
Radosław Bartosik mówi: - Rynek pracy tak się zmienia, że
coraz więcej osób występuje w roli pracowników nieetatowych,
samodzielnych specjalistów. Często staramy się więc pracować
w domu. Jednak atmosfera domowa nie zawsze sprzyja koncentracji uwagi na sprawach zawodowych. Dom to miejsce, które
w łatwy sposób odrywa naszą uwagę i przenosi ją na inne rzeczy.
Do tego domownicy, którzy o coś pytają, coś proponują, odciągając nas od zadania. Rozwiązaniem może być miejsce takie jak
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Grzegorz Tlołka
MC2, gdzie rzeczywiście można się skupić i gdzie nic nas nie rozprasza. Można więc popracować, wykonać określoną pracę i wrócić do prywatności. Takie podejście jest z całą pewnością bardziej
efektywne. Miejsce, w którym chcemy owocnie pracować, powinno kojarzyć nam się z pracą i być tak zaplanowane, aby nasze myśli krążyły tylko wokół czynności zawodowych.
Prezentacje i konferencje
W nowocześnie zarządzanych firmach szkolenia i okresowe
podsumowania to stała praktyka. Powstaje tylko pytanie, gdzie
je przeprowadzać: na terenie firmy, czy poza nią? Doświadczenie
trenerów i konsultantów biznesowych podpowiada, że o ile to
możliwe, lepiej takie wydarzenia organizować poza firmą.
MC2 Strefa Kreatywności wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Można w niej wynająć salę konferencyjną na godziny. Zmiana otoczenia to często również zmiana perspektywy myślenia.

Pozwala inaczej spojrzeć na pewne sprawy, wyjść z pełnionych ról
i schematów. Nie jest obojętne, w jakim miejscu rozmawiamy na
określone tematy. Analogicznie urlop w domu niekoniecznie musi
być odpoczynkiem. Aby zrealizować efektywne szkolenie dla swojego zespołu, warto zmienić środowisko.
Spotkania biznesowe i rekrutacyjne
Na naszym lokalnym, środkowopomorskim rynku przeważają
firmy małe i średnie, przy czym tych pierwszych jest najwięcej. Nie
wszystkie dysponują warunkami odpowiednimi do przeprowadzenia spotkań biznesowych czy rekrutacyjnych.
Jeśli nie firma, to może kawiarnia? I to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, gdy potrzeba dyskrecji, spokoju, biznesowej atmosfery.
Również w takim kłopocie pomóc może MC2. Wystarczy skontaktować się i wynająć komfortowe miejsce spotkań, mając przy tym
z głowy na przykład catering.
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kto tylko ma ochotę, może wziąć udział. Część z nich jest darmowa. Jedną z naszych ostatnich inicjatyw były obchodzone 1 czerwca drugie urodziny MC2 Strefa Kreatywności pod hasłem „Obudź
w sobie dziecko i zrób coś dla siebie”, gdzie pięciu specjalistów
prowadziło otwarte i bezpłatne konsultacje w pięciu różnych dziedzinach.
Wspomniane dziedziny to:
• Zarządzanie i kompetencje biznesowe: Beata Woźniak, Turkusowa Firma, trener umiejętności psychologicznych w biznesie,
coach.
• Rozwój potencjału dziecka: Nell Chojnowska, Akademia Nauki Koszalin, dyrektor oddziału.
• Budowanie wizerunku i marki firmy: Mateusz Sudoł, właściciel
agencji social media i online marketingu Wypisz-Wymaluj.
• Dietetyka: Anna Podlewska, dietetyk, trener motywacyjny,
właścicielka firmy Feel Fit Poradnia Zdrowia.
• Rozmowy rekrutacyjne i biznesowe, Krzysztof Burzyński (razem z Łukaszem Wasilewskim stworzyli karcianą grę edukacyjną
pod nazwą „Kandydaci”; miała ona premierę właśnie 1 czerwca
br. w MC2).

Radosław Bartosik
Szkolenia
Obecnie nie ma zawodu, który nie wymagałby ustawicznego,
wszechstronnego rozwoju. Zatrzymanie się bowiem w miejscu
oznacza w rzeczywistości cofanie się na tle zmian technologicznych, przemian rynku i wzrostu konkurencji. Nasza efektowność to
rozwijanie kompetencji zarówno tych twardych – stricte zawodowych, jak i miękkich – psychologicznych oraz społecznych.
- Szkolenia to nie tylko nauka, ale i satysfakcja ze stawania się
specjalistą na rynku pracy – przekonuje Beata Woźniak, trenerka
biznesu zaprzyjaźniona ze Strefą. - Zarówno firmy jak i osoby prywatne są często przekonane, że aby odbyć ciekawe i rozwojowe
szkolenie, należy jechać do Warszawy czy Poznania, bo w „Koszalinie nic się nie dzieje”. Nie musimy już jeździć daleko w Polskę
w poszukiwaniu szkoleń. Można powiedzieć, że one mogą „przyjechać” do nas, a w razie potrzeby mogą odbywać się cyklicznie.
Taka możliwość istnieje dzięki MC2 Strefa Kreatywności, bo tutaj,
na miejscu, gwarantujemy dostęp do profesjonalnych szkoleń
rozwojowych. Korzystając z nich, można zaoszczędzić na czasie
i ograniczyć wydatki, choćby przez eliminację kosztu dojazdów,
hoteli i delegacji.

Dzień Dziecka to wymarzona data na urodziny takiej firmy jak
MC2 Strefa Kreatywności. Strefa była tego dnia otwarta dla wszystkich, którzy wcześniej pobrali darmowe bilety wstępu na wybrane przez siebie konsultacje. Każdy z gości miał zagwarantowaną
intymność podczas rozmowy z ekspertem i nielimitowany czas.
Konsultacje odbywały się w cztery oczy, a eksperci odpowiadali na wszystkie zadane im pytania, dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.
- Rozdaliśmy masę prezentów, które wspólnie z ekspertami
przygotowaliśmy na ten dzień – podsumowuje Aneta Suchta.
- Niektóre z nich miały uczyć, inne bawić, sprawić przyjemność.
Vouchery, bony, gry… Trochę zaszaleliśmy, ale byliśmy w tym momencie jak „szczęśliwe i beztroskie dziecko”. Najwięcej satysfakcji
mieliśmy, kiedy nasi goście po konsultacji wychodzili z pokoju
z uśmiechem na twarzy. Ten uśmiech mówił wszystko: „wiem co
dalej robić, jak działać, dam sobie radę!”. To był dla nas prezent,
chyba najlepszy o jaki moglibyśmy poprosić! Bo istniejemy dla
ludzi i dzięki nim! Dziękujemy ekspertom za udział w projekcie,
za wkład, zaangażowanie i energię. Współpraca z Wami to sama
przyjemność!
MC2 Strefa Kreatywności, ulica Szczecińska 25a (IV piętro), 75-122 Koszalin;
tel. 94 716 67 01, 531 918 933 (Aneta Suchta);
e-mail: biuro@mc2.koszalin.pl lub aneta.suchta@mc2.koszalin.pl

Pani Aneta Suchta, która na bieżąco koordynuje pracę Strefy,
uzupełnia: - Organizujemy szkolenia otwarte o różnej tematyce
dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych, w których każdy
Goście - eksperci, którzy poprowadzili bezpłatne konsultacje w czasie drugich urodzin Strefy Kreatywności.

Autoryzowany serwis
w Koszalinie
Pełny zakres usług:
diagnostyka – przeglądy bieżące i okresowe
naprawy – bieżące, powypadkowe, blacharsko-lakiernicze

Koszalin, ulica Gnieźnieńska 43a, (kompleks firmy Krotoski-Cichy)
Serwis telefon: 94 317 79 16 lub 94 317 79 30
Adres e-mail: seat.koszalin@krotoski-cichy.pl
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Foto: Marcin Torbiński

Denarowa gala
z inspirującym
przesłaniem
Jacek Walkiewicz, psycholog, szkoleniowiec, mówca motywacyjny był ze swym wykładem swoistą wisienką na torcie podczas
niedawnej (21 czerwca br.) gali przyznania
nagród gospodarczych Koszalińskie Denary. Potwierdził, że umie skupić na tym co
mówi uwagę słuchaczy (wykład trwał niemal godzinę) i wywołać ich spontaniczne
reakcje. Ale przede wszystkim podzielił się
z gośćmi gali mnóstwem przemyśleń, które z pewnością są ciekawym materiałem
do refleksji – nie tylko w kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu.

Kroniki
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Foto: serwis prasowy KFDF MiF

Tysiąc gości
i 30 tysięcy
widzów!
36. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”: sześć festiwalowych
dni, setki projekcji, znakomite składy jury,
świetne koncerty i imprezy towarzyszące,
dyskusje z twórcami i w kuluarach oraz bardziej (lub mniej) oficjalne spotkania branżowe. Tak wygląda bilans tegorocznego
największego festiwalu filmowego w Koszalinie (19-24 czerwca). Było kolorowo, jak
na plakacie zaprojektowanym przed Adę
Buchholc. Więcej o festiwalu w dziale „kultura”, w kronice: migawki.
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Foto: Marcin Czernicki

Damy tym
razem
w adidasach
Dama na Obcasach to nieformalna inicjatywa, której właśnie stuknął rok. Z okazji rocznicy spotykające się w jej ramach panie
postanowiły szpilki zamienić na wygodne
obuwie sportowe. Na ten jeden raz klub
zmienił nazwę na Dama w Adidasach.
Niezmienne było miejsce spotkania, czyli
mieleński hotel Marina Mielno państwa
Anny i Przemysława Saków. Uczestniczki
miały okazję wysłuchać i zobaczyć co poleca na lato stylistka Olga Kurenna, zatańczyły z trenerką tańca Kingą Olchowik, skosztowały dań z grilla dzięki szefowi kuchni
Restauracji Biała Dama, a na ochłodę delektowały się piwami smakowymi przygotowanymi przez barmana.
Zakupione przez uczestniczki cegiełki pozwoliły na opłacenie nauki emisji głosu
utalentowanej Julii, podopiecznej Fundacji Pokoloruj Świat. Panie wzięły również
udział w losowaniu cennych nagród: bonu
na stylizację z doradcą wizerunku Olgą
Kurenną, karnetów na zajęcia w Szkole
Tańca King Dance, bonów na zakupy biżuterii Pierre Lang, voucheru na weekend
z autem z pełnym bakiem ufundowanym
przez Grupę Mojsiuk. O oprawę muzyczną
zadbał DJ Muzycznydarek.
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Foto: Agnieszka Orsa

Conrado Moreno
poprowadził
Wieczór Hiszpański
Trzysta osób – tylu gości pojawiło się na
imprezie charytatywnej, której celem była
zbiórka pieniędzy na leczenie pana Tomasza Grygowskiego chorującego na rzadką
u mężczyzn postać raka tarczycy, w związku
z czym potrzebna jest kosztowna, a w Polsce niedostępna terapia protonowa. Dlaczego Wieczór Hiszpański? W Hiszpanii
pan Tomasz długo mieszkał, pokochała ten
kraj również jego żona Anna. To właśnie
ona była główną sprężyną niezwykłego
wydarzenia w Teatrze Variete Muza. Osób,
które ją wsparły było mnóstwo, ale w sposób szczególny ze sceny podziękowano
paniom Teresie Żurowskiej i Małgorzacie
Chodkowskiej (Fundacja Pokoloruj Świat)
oraz pani Hannie Mojsiuk (Grupa Mojsiuk).
Gospodarzem wieczoru był Hiszpan Conrado Moreno znany m.in. z programu telewizyjnego „Europa da się lubić”. Była poza
tym hiszpańska muzyka, tańce i kuchnia, bo
na finał podano oryginalną paellę, którą
przygotował… Argentyńczyk.
Jak udało nam się na gorąco ustalić, impreza przyniosła ok. 28 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na leczenie pana
Tomasza.
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Lista dystrybucji

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

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

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

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości, ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl, ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2

HOTELE

KANCELARIE

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*, ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem
ul. Chrobrego 26A, Mielno
Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1

BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
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 Brand Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

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

SALONY SAMOCHODOWE
Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Jankowscy S. J,
ul. Diamentowa 2, Koszalin
BIURA PODRÓŻY
AGA HOLIDAY Biuro Podróży
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A

TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(CH Atrium)
INNE
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Development 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
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
Koszalińska Izba Przemysłowo
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
MC2 Strefa Kreatywności, Koszalin,
Szczecińska 25a, IV piętro
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

