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ona zaczyna przesuwać meble – znaczy święta
blisko. Niby się zżymam na to jej co rusz przemeblowywanie saloniku, to szykowanie kolejnych
ozdób i ciągłe pytania: „Ładnie?”. Ale w gruncie
rzeczy się cieszę, że tym swoim babskim nawykiem i darem estetycznego organizowania domowej przestrzeni wyraźnie oddziela pory roku.
Jakoś na co dzień trudno mi to jej powiedzieć,
więc pewnie się ucieszy, jak przeczyta (tym razem nie będzie pierwszą, przed drukiem, czytelniczką tekstu z niniejszej rubryczki – niech
to będzie niespodzianka…).
Jak Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, to i życzenia.
Zacznę od życzeń dla siebie. Chciałbym w przyszłym roku (tak
jak miałem to szczęście w mijającym) spotykać ludzi zdolnych mi
zaimponować pasją, kreatywnością, konsekwencją. Wydaje mi się,
że z roku na rok jest ich wokół mnie coraz więcej. Żałuję czasem,
że nie jestem w stanie pokazać ich w „Prestiżu” wszystkich. Są to
osoby, które „robią swoje”, nie szukając poklasku i błysków fleszy.
Pozytywnie kontrastują z tymi, którym częstokroć wydaje się, że
samo zajmowanie miejsca na publicznym świeczniku wystarczy za
legitymację do nadymania się i zadzierania nosa.
A czego chciałbym dla naszego miasta?
Myślę, że przede wszystkim mądrego i pożytecznego przeżycia roku jubileuszowego (w 2016 roku Koszalin obchodzić będzie
750-lecie istnienia). Nie jest prawdą, że w Koszalinie nic się nie dzieje i że to „miasto emeryckie”. Takie wydarzenia jak niedawne Forum
Made in Koszalin pokazują, że dużo jest w koszalinianach twórczego fermentu i energii. W moim odczuciu dociera do ich świadomości banalna prawda, że trzeba o sobie myśleć i mówić dobrze, by
i inni tak o nas myśleli i mówili. A powodów do dumy, że mieszkamy
w tym a nie innym miejscu na Ziemi naprawdę nie brakuje.
I jeszcze podziękowania.
Dla tych wszystkich, którzy w rozmaity sposób pomagają wydawać „Prestiż”. W pierwszej kolejności myślę o klientach reklamowych, ale nie tylko. Dzięki Państwu gazeta się ukazuje i rozwija.
Będziemy się starać, by jeszcze bardziej trafiała w oczekiwania Czytelników i by stawała się coraz mocniejszym elementem pozytywnego wizerunku Koszalina.
Miłych Świąt, Drodzy Państwo!
Andrzej Mielcarek
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Świąteczne kursy dla hospicjum dziecięcego
Dzięki pani Elżbiecie Konarskiej, właścicielce sieci taksówkowej Radmor Taxi, i życzliwości współpracujących
z nią kierowców, koszalińskie hospicjum dziecięce każdego dnia zyskuje cząstkę funduszy
potrzebnych na swoją działalność.

a

kcję świąteczną, która potrwa do 6 stycznia 2016 roku,
wymyśliła Agnieszka Staszewska, wolontariuszka hospicjum dziecięcego. Każdy kurs zamówiony w Radmor Taxi to 10 groszy przekazane hospicjum. Oprócz
tego w taksówkach są puszki (50 sztuk), do których pasażerowie
mogą wrzucić dowolne datki.
Tak więc zamawiając taksówkę z użyciem numerów telefonicznych 608 417 417 i 94 34 15 415 każdy z nas może przyczynić się
do pomocy podopiecznym hospicjum.

Komentarze cenione i docenione
Dziennikarze Andrzej Rudnik i Piotr Głowacki uhonorowani zostali tytułem Radiowy Sukces Roku 2015.
Wyróżnienie przyznawane jest od trzech lat przez Zarząd Radia Koszalin za wyjątkowe osiągnięcia w życiu radia.

t

o nagroda przyznana nie tylko przeze mnie - powiedział
Piotr Ostrowski, prezes Zarządu Radia Koszalin. - Tym
razem wpływ na wybór Sukcesu Roku mieli słuchacze.
Nie tylko ja uznałem, że Sukcesem Roku 2015 są komentarze w popołudniowym Studiu Bałtyk. To jest zupełnie coś nowego, nowa jakość i nowe wyzwanie dla nas. Bardzo Wam gratuluję!
– podkreślił Piotr Ostrowski, wręczając tytuły.
W popołudniowej audycji Studio Bałtyk po godzinie 16:00 do
studia zapraszani są goście, którzy komentują bieżące wydarzenia
społeczno-polityczne. Prowadzący audycje Andrzej Rudnik uważa,
że komentowanie bieżących wydarzeń jest dziś bardzo trudne:
- W ostatnich czasach komentowanie polityki jest zajęciem wręcz
niebezpiecznym, ale jak to się mówi banalnie - wszystko dla słuchaczy. Cieszę się, ze to jest nagroda przyznana również, a może
przede wszystkim, przez słuchaczy.

Konkretny efekt Biegu Charytatywnego PKO BP
Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odebrało czek na 50 000 zł
od Fundacji Banku PKO BP. Jest to efekt biegowej imprezy charytatywnej, jaką bank zorganizował
we wrześniu na stadionie koszalińskiego Bałtyku.

w

trwającym godzinę biegu sztafetowym wzięło
wówczas udział 300 zawodników – amatorów. Byli
wśród nich prezydent Piotr Jedliński wraz z całą
rodziną i wielu radnych. Każde pokonane 400-metrowe okrążenie stadionu oznaczało jeden ufundowany w stołówce
szkolnej obiad.
– Nasz bank sponsoruje w każdym dużym mieście biegi maratońskie. Podczas biegów wraz z Fundacją PKO Banku Polskiego
prowadzimy akcje charytatywne takie jak „Biegnę dla…”, w których
wspieramy potrzebujących. Każdego roku przekazujemy środki do
ratowania życia w kwocie około 1 mln złotych – mówi Beata Radziwanowska, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku
Polskiego w Szczecinie, która wręczyła czek panu Henrykowi Zabrockiemu, reprezentującemu TPD.

Drodzy koszalinianie!

Rusza już trzecia edycja kolęd wyprodukowanych przez Stocznię Filmowców. Tegoroczna kolęda
„Koszaliński Kulig Kolędników” to nie lada przedsięwzięcie, do którego zostało zaproszonych ponad stu wykonawców! Będziecie mogli w niej usłyszeć najsłynniejszych artystów zamieszkałych bądź
wywodzących się z Koszalina, jak również prominentów oraz tych, którzy walnie przyczynili się do
powstania tegorocznej pieśni.
Zachęcamy wszystkich Was do słuchania Radia Koszalin w okresie przedświątecznym oraz do
oglądania Telewizji Kablowej Koszalin, bo tam również w formie teledysku obejrzycie tegoroczną
produkcję.
Płytę z kolędą „Koszaliński Kulig Kolędników” w zestawie z innymi najciekawszymi kolędami wyprodukowanymi w naszym mieście będziecie mogli nabyć w formie darmowego prezentu w różnego rodzaju konkursach radiowych, telewizyjnych, gazetowych i w trakcie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku Staromiejskim przed Ratuszem, bowiem kolęda jest realizowana z inicjatywy
marki „Koszalin Pełnia Życia” i przy walnej pomocy wielu koszalińskich sponsorów.
Jednocześnie chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli w ubiegłym roku odsłuchać naszą kolędę „Rodzina z Koszalina” za pośrednictwem szeroko pojętego Internetu (You Tube, FB, strony internetowe sponsorów), albowiem doliczyliśmy się ponad 40 tys. odsłon!
To bardzo miłe i obligujące nas w tym roku do jeszcze bardziej wzmożonej pracy.
Na te Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2016 życzymy wszystkim jednego – RADOŚCI,
bowiem ona jest oznaką szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności!
STOCZNIA FILMOWCÓW
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„Projekt Kuchnia” wystartował z sukcesem
W drugiej połowie listopada br. dawna restauracja Santa Kruss zamieniła się w lokal firmowany przez Rafała
Lorenca, utalentowanego kucharza, którego można było niedawno oglądać w polsatowskim programie
TOP CHEF. Wnętrze zostało nieco inaczej zagospodarowane, przybyło kilka miejsc (jest ich teraz
łącznie około 30), ale zasadnicze zmiany zaszły w menu.

n

ajwyraźniej trafiło ono w oczekiwania klientów, bo
w dni powszednie w restauracji Rafała Lorenca panuje
spory ruch, a podczas weekendu stolik można dostać
wyłącznie po uprzedniej rezerwacji.
My zajrzeliśmy tam w porze obiadu w dzień powszedni. Akurat
w zestawie lunchowym (25 zł) była zupa krem z zielonego groszku
i – uwaga, uwaga – słynne policzki wołowe (słynne, bo jadane przez
polityków nagrywanych skrycie w warszawskiej restauracji „Sowa
i Przyjaciele”). Smakowało rewelacyjnie! A to tylko jeden ze specjałów szefa kuchni.
Ten, komu zdarzyło się jeść kiedyś w mieleńskiej restauracji
Dune, z pewnością rozpozna styl pana Rafała (był tam do niedawna
szefem kuchni). Ale jak zapewnia on sam, nie powiedział jeszcze

ostatniego słowa i by się o tym przekonać, trzeba koniecznie odwiedzić jego „Projekt Kuchnia” przy ulicy Piłsudskiego 6.

Bistro QURA przy ulicy Francuskiej
Koszalińskie Osiedle Unii Europejskiej doczekało się pierwszego lokalu gastronomicznego. Panie Dagmara
Jaśkiewicz i Angelika Mianowska otworzyły bar, w którego menu dominują dania drobiowe.

l

okal robi bardzo dobre wrażenie. Jest jasno, przestronnie i kolorowo. Proste meble i „domowe” serwety na stołach tworzą klimat sprzyjający rodzinnym obiadom. Jak
wynika z naszych obserwacji, wśród klientów dominują
wracający z pracy rodzice z dzieciarnią w wieku szkolnym. Osiedle
– jako dopiero powstające - nadal jeszcze jest przede wszystkim „sypialnią” Koszalina. Niewiele na nim infrastruktury. Stąd można się
spodziewać, że bistro szybko znajdzie grono zadowolonych klientów.
Warte podkreślenia jest to, że można w Bistro QURA zamawiać
dania z dostawą do domu. Na dokładkę na święta można zamówić
tam klasyczne potrawy wigilijne i rybne. Niektórych popróbowali-

śmy i z pełnym przekonaniem możemy na przykład zarekomendować opiekane śledzie w zalewie octowej. Palce lizać!

Burgery nie tylko wołowe
Kto odwiedzi otwarty na dniach KONTRAST, może się zdziwić. Lokal reklamowany jako „burgerownia”
oferuje sporo dań wegańskich.

a

le zacznijmy od burgerów. Są bardzo smaczne, duże,
soczyste. Z pewnością wpływ ma na to wysoka jakość
wykorzystywanej do ich przygotowania wołowiny. Towarzyszą im „ciachane” na miejscu frytki i oryginalne
sałatki. Rekomendujemy bez wahania.
Trudniej nam odnieść się do oferty bezmięsnej. Ale z pewnością
i ona znajdzie zwolenników.
Jak dowiedzieliśmy się od właściciela lokalu, pana Dawida Promińskiego, frekwencja w pierwsze dni po uruchomieniu była bardzo
duża. Pewnie to efekt prowadzonej od mniej więcej miesiąca promocji (mobilne billboardy i Facebook) oraz propagandy szeptanej.
Lokal mieści się przy ulicy Hołdu Pruskiego. I to jest z pewnością
pewien kłopot, bo trafią do niego tylko zorientowani. Przywita ich

wnętrze utrzymane w bardzo minimalistycznym stylu. Jeśli nie zechcą zamówić czegoś „konkretnego”, mogą napić się bardzo dobrej kawy. Lokal serwuje zresztą również wiele gatunków herbat –
przygotowywanych nie tylko w tradycyjny sposób.
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Kawiarnia Maredo w Jowiszu
Maredo ma na koszalińskim rynku gastronomicznych utrwaloną dobrą markę. To za sprawą restauracji
działającej na rogu ulic Zwyciętwa i Bugusława II. Przy Zwycięstwa, w pasażu Jowisz (I piętro), ruszyła
niedawno i bez rozgłosu kawiarnia Maredo. Pierwsze recenzje są bardzo dobre.

a

opinie pochodzą od panów gustujących w wykwintnych drinkach, i od pań, które przy kawie, ciastku i kieliszku likieru zwykły systematycznie omawiać niezwykle
ważne sprawy…
Wnętrze jest bardzo przestronne. Wygodne są meble. Nie ma
obawy, że nasze rozmowy usłyszą wszyscy goście lokalu. Do tego z
pewnością na plus zapisać trzeba widok. Duże okna powodują, że
wrażenie przestronności jeszcze się potęguje.
My odwiedziliśmy lokal incognito i poprzestaliśmy na kawie.
Kawa była przednia. Wyszliśmy z odczuciem, że jest to miejsce, do
którego chce się wrócić.

Park Wodny Koszalin z prestiżowym wyróżnieniem
Podczas uroczystej gali w Krakowie (26 listopada br.) ogłoszono listę laureatów 16. edycji konkursu
„Budowniczy Polskiego Sportu”, 7. edycji Wyróżnienia „Sportowa Gmina” oraz 3. edycji Tytułu
„Pasjonat Sportowej Polski”, przyznawanych przez Klub Sportowa Polska.

g

ala była okazją do spotkania się przedstawicieli biznesu
i samorządu, przyjaciół i członków Klubu, którzy dążą
do rozwoju infrastruktury sportowej i ulepszania bazy
sportowo-rekreacyjnej w swoich regionach. Przyznane
zostały trzy nagrody SPORTOWA ARCHITEKTURA REGIONU 2015.
Jedną z nich otrzymał koszaliński aquapark. Odebrała ją Monika
Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie, która
na co dzień kieruje aquaparkiem.
Budynek Parku Wodnego Koszalin składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Obiekt położony jest
wzdłuż ul. Gdańskiej (odcinek drogi krajowej nr 6). Z pozostałych stron kompleks otoczony jest terenami zielonymi (m.in. Góra
Chełmska).
W skład kompleksu wodno-rekreacyjnego wchodzą: część sportowa (basen pływacki 16 x 25m z widownią na 300 miejsc), część
rekreacyjna (m.in. basen do nauki pływania, basen dla dzieci, basen
rekreacyjny wyposażony w różne atrakcje wodne - wave ball, gejzery powietrzne, wodospady rurowe, sztuczną rzekę itd). Uzupełnieniem basenów wewnętrznych są dwa baseny rekreacyjne zlokalizowane na zewnątrz budynku i plac zabaw dla dzieci.
Obiekt posiada również kompleks SPA rozmieszczony na
dwóch kondygnacjach oraz sale fitness z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Część powierzchni komercyjnej nie jest jeszcze zagospodarowana.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości,
ciepła i optymizmu

ul. Boczna 11, Koszalin

marcin@bogurski.pl

tel: +48 602 458 597, +48 943 464 555

www.bogurski.pl
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Tu i ówdzie Mikołaj już był
Foto: Patrycja Koźlarek

Przykład festynu zorganizowanego przez nieformalną grupę MotoMikołaje Koszalin po raz kolejny
dowodzi, że najbardziej udane imprezy w mieście są dziełem pasjonatów a nie wyposażonych
w etaty i budżety „instytucji kultury”.

w

spomniany festyn odbył się w niedzielę, 6 grudnia
br., na placu przed ratuszem. Były na nim tłumy.
Przyciągały same motocykle (parada była bardzo
okazała), ale również inne atrakcje. Największą
frajdę miały oczywiście dzieci, które mogły spotkać na raz aż tylu
Mikołajów.
A wszystko to ze szczytnym przesłaniem, bo cały dochód z kwesty został przekazany na potrzeby Hospicjum im. Świętego Maksymiliana Kolbego na Rokosowie.

14 TEMAT Z OKŁADKI

INTERMETAL
Autor: Andrzej Mielcarek
Fotografie: Bartłomiej Szulczyński
Skład: Martyna Szulczyńska
Bartłomiej Szulczyński
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Gdyby przyznawano medal za zasługi dla budowania dobrego
wizerunku Polski za granicą, właścicielom Intermetalu należałby się on
bez wątpienia. A drugi od prezydenta Koszalina - za stworzenie od zera
firmy, która może być dumą miasta i która wciąż nie powiedziała
ostatniego słowa, bo nadal ma przed sobą dynamiczny rozwój. I albo
rozbuduje swoją bazę w Boninie, ulokowaną tuż za rogatkami
Koszalina, albo jej nowa siedziba stanie w koszalińskiej specjalnej
strefie ekonomicznej. Decyzja zapadnie wkrótce.
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Tak czy inaczej wykorzystywane obecnie 3000 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej hali i pomieszczeń
biurowych to dla Intermetalu zdecydowanie za mało. Tomasz
Maksymiuk, wraz z żoną współwłaściciel firmy i jej prezes,
wspomina: - Kiedy zaczynaliśmy w końcówce 2005 roku,
hala mająca 620 metrów kwadratowych wydawała się nam
za wielka. Chcieliśmy ją nawet podzielić i połowę powierzchni
komuś wynająć. Wtedy mieliśmy jedną maszynę, zapał
i wiarę, że nam się uda.
Tę wiarę miał również Mirosław Hodczak, niemal od
samego początku główny technolog i dyrektor zakładu.
Dla niepewnej w gruncie rzeczy przyszłości poświęcił on
ustabilizowaną pracę technologa w bytowskim Polmorze.
– Co mnie przekonało? Po prostu poczułem, że muszę
spróbować. Potraktowałem to jak wyzwanie, a ja lubię
wyzwania. Żona informację o moim przejściu do Intermetalu
przyjęła z przerażeniem. Sprawy stanęły na ostrzu noża, ale
ostatecznie zaakceptowała moją decyzję – wspomina
z uśmiechem Mirosław Hodczak.
Laser w miejsce ziemniaka
Hala, w której 10 lat temu rozpoczęła się historia firmy,
przechodziła wcześniej z rąk do rąk. Była materialną
pozostałością po dawnym Państwowym Gospodarstwie
Rolnym, specjalizującym się w uprawie ziemniaków. Obecna
w niczym nie przypomina tej dawnej, bo oprócz tego, że po
rozbudowie jest czterokrotnie większa, połączona została
z 400-metrowym nowoczesnym, eleganckim, po designersku
urządzonym biurem.
Chociaż są to właściwie obrzeża Koszalina, o istnieniu
Intermetalu wie niewiele osób. Jego klientami są niemal
wyłącznie przedsiębiorstwa – na początku były to firmy
lokalne, później działające w innych częściach Polski,
a w końcu liczne zagraniczne. To zrozumiałe, że nazwę firmy
rozpoznaje wąskie grono osób, bo branża jest szczególna,
mocno specjalistyczna: obróbka metalu w technologii
laserowej.
Prezes Tomasz Maksymiuk, który z działalnością przemysłową
nie miał wcześniej żadnych doświadczeń, tak wspomina
początki: - Na starcie mieliśmy do dyspozycji jeden
dziesięcioletni laser i mnóstwo dobrych chęci. Ale trzeba
przyznać, że idealnie wstrzeliliśmy się w rynek i rynkowe
tendencje. Dzisiaj z tymi samymi pieniędzmi i tymi samymi
maszynami nie mielibyśmy najmniejszych szans zaistnieć
na rynku.

W ciągu tych 10 lat stał się on tak konkurencyjny i zrobił tak
ogromny postęp technologiczny, że startując z nawet
wielokrotnie większym kapitałem niż nasz ówczesny, trudno
byłoby znaleźć na nim dla siebie miejsce.
Narzędzia najlepsze z możliwych
Kiedy pod koniec 2005 roku startował Intermetal, w całej
Polsce działało nieco ponad 400 laserowych urządzeń do
cięcia blach. Obecnie sama tylko niemiecka firma Trumpf,
europejski lider w dziedzinie produkcji maszyn do laserowej
obróbki metali, ma w naszym kraju więcej niż 800 czynnych
zestawów laserowych. Liczba wszystkich laserów idzie już
w grube tysiące. Rynek rozwinął się do tego stopnia, że są
już nawet polscy wytwórcy niezwykle wysublimowanych
technicznie urządzeń.
Dyrektor Mirosław Hodczak komentuje: - Technologia mocno
poszła do przodu. Branża metalowa na dobre oswoiła się
z laserami, toteż korzystanie z nich stało się standardem.
Pod wpływem silnej konkurencji zmieniły się również ceny.
Urządzenia można kupić za niższą niż kiedyś kwotę pieniędzy,
dzięki czemu stały się one dostępniejsze. My jednak jesteśmy
przywiązani do marki Trumpf, bo od początku mamy z nią
dobre doświadczenia. To nie tylko lider rynku, ale również
pionier w dziedzinie zastosowania technologii laserowych
w obróbce metalu. Nie oszczędzamy na sprzęcie, kupujemy najlepszy dostępny. Chodzi nam o to, by nasze urządzenia były stale sprawne i by przez to gwarantowały nam,
że w dowolnym momencie wykonamy dowolne zlecenie
klienta.
Są one jak broń na polu walki – doskonale sprawdzone,
prawidłowo serwisowane, stale nadzorowane, z gwarancją
sprawności.
Spacer po hali produkcyjnej Intermetalu nie pozostawia
złudzeń: firma potrzebuje więcej miejsca. Przestrzeń jest
zagospodarowana do granic możliwości. Stoją obok siebie
maszyny służące do precyzyjnej obróbki elementów
metalowych, które z dawnymi obrabiarkami niewiele mają
wspólnego. To są w gruncie rzeczy wielkie komputery
z końcówkami roboczymi, w których rolę „noża” odgrywa
wiązka światła. Dla laika to kosmos! Nie jest w stanie domyślić
się przeznaczenia poszczególnych urządzeń.
Prezes Tomasz Maksymiuk mówi: - Rozbudowujemy swój park
maszynowy systematycznie. Robimy to bardzo rozważnie,
bo każdy element to ogromna inwestycja. Inaczej niż wielu
konkurentów, najpierw rozpoznajemy rynek na określone
usługi i dopiero kupujemy następne urządzenie. Kiedy
pojawia się ono w naszej hali, my mamy pewność
zamówień, a więc także potwierdzenie racjonalności
wydatku.
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System jakości
Intermetal wyrobił sobie wysoką markę. Klienci darzą go zaufaniem
i kiedy potrzebują jakiejś nowej usługi, najpierw zwracają się z tym do
wypróbowanego kooperanta. – Dzięki temu wiemy, w jakim kierunku
rozwija się rynek i gdzie rośnie zapotrzebowanie – tłumaczy prezes
Maksymiuk. – Takie relacje z klientami wypracowywaliśmy długo. Przy
tym najważniejszym czynnikiem decydującym o naszej atrakcyjności
jako partnera biznesowego jest oferowana przez nas jakość.
Kiedy pojawiali się kolejni coraz poważniejsi kontrahenci kluczową
potrzebą stało się formalne potwierdzenie gwarancji niezmiennej,
najwyższej jakości produktów. Stąd w niewielkiej kadrowo (zatrudnia
obecnie około 100 osób) firmie w 2009 roku zrodził się pomysł
wdrożenia systemu jakości ISO.
Jak przyznaje dyrektor Mirosław Hodczak, nie brakowało obaw.
Główna to to, czy system jakości nie zmniejszy elastyczności zarządzania,
która gwarantowała dotychczas możliwość szybkiego reagowania
na płynące z rynku sygnały. Jednak determinacja i potraktowanie
ISO jako kolejnej przewagi konkurencyjnej zaprocentowały.
– Nie traktowaliśmy wprowadzenia systemu jakości, jak czasami
zdarza się w firmach, na zasadzie jakiejś przykrej formalności
– mówi prezes Maksymiuk. – Nam nie chodziło o to, by powiesić
sobie na ścianie kolejny certyfikat. Chodziło raczej o zawieszenie
sobie samym wyżej poprzeczki wymagań.
Liderem procesu wdrażania w firmie systemu jakości był dyrektor
Hodczak: - Przez długi czas mieliśmy mnóstwo dodatkowej pracy. Ale
wbrew obawom, w efekcie dostaliśmy do ręki niezwykle wartościowe
narzędzie zarządzania. Wszystkie maszyny mają swoje „książki”, gdzie
są jasno określone terminy i parametry przeglądów oraz konserwacji.
Jeśli urządzenia są odpowiednio utrzymane, serwisowane, dają
gwarancję powtarzalnej dokładności pracy, a dla nas to kluczowe
kryterium powodzenia w biznesie. To tak jak z samochodem. Serwisant
ma zawsze listę czynności do wykonania standardowo - przy
określonym przebiegu, ale również sam ocenia gdzie i co ewentualnie
należy wymienić, żeby uprzedzić ewentualne kłopoty.
ISO przewiduje wspomniany roczny plan przeglądów i konserwacji.
Określa również procedury kalibrowania urządzeń pomiarowych.
Wszystkie narzędzia pomiarowe są sprawdzane dwa razy w roku.
Każde ma naklejkę z datą dopuszczenia do użytku. Za przestrzeganie
terminów odpowiada wyznaczony pracownik. – To kluczowa dla nas
sprawa – wyjaśnia Mirosław Hodczak. – Jeśli urządzenie pomiarowe
„przepuszcza” jakikolwiek, nawet najmniejszy błąd, jest to dla firmy
niezwykle groźne, bo wyobraźmy sobie sytuację, że realizujemy
zamówienie na przykład na 1000 sztuk jakiegoś produktu. Siłą rzeczy
przy niedokładnym pomiarze każdy z wykonanych egzemplarzy
może powielać tę samą niedokładność. Taki z pozoru niewielki błąd
może oznaczać ogromne straty. - Tak więc już na wstępnym etapie
systemowo eliminujemy takie zagrożenia. To nam daje komfort
działania, ale z drugiej strony ogranicza do minimum jedno ze źródeł
ryzyka – mówi dyrektor Hodczak.
Prezes Tomasz Maksymiuk komentuje: – Dla naszych partnerów
fakt stosowania systemu jakości ma kluczowe znaczenie. Buduje
naszą wiarygodność w ich oczach i powoduje, że kolejni decydują się
na współpracę z nami. Stajemy się dla nich właściwym partnerem,
bo oni działając w określonym systemie, w którym my również
się znaleźliśmy, mają pewność, że spełnimy ich wymagania. Ważne
jest również kto nas audytuje, czyli kto potwierdza prawidłowe
działanie w systemie. Marka jednostki certyfikującej w naszym
przypadku jest to TÜV Nord AG, sama w sobie jest rękojmią rzetelności
i zachowywania najwyższych standardów.
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Prezes Tomasz Maksymiuk:

“

U nas cena nie staje na pierwszym planie.
Najważniejsza jest jakość, potem terminowość
dostawy, a dopiero później pieniądze.

“
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Intermetal ma zasłużoną opinię solidnego partnera.
Potwierdzeniem jest niedawna nagroda
„Certyfikat Złoty Płatnik 2014 Programu
Analiza Należności Euler Hermes”.
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Ludzie – klucz do sukcesu
Nawet najlepsze maszyny i najlepiej opisane procedury nie stanowią
o powodzeniu biznesu. Potrzebni są kompetentni i zaangażowani ludzie.
- Najważniejsza była kwestia mentalna, to znaczy zrozumienie,
że system jakości nie jest utrudnieniem pracy, lecz jej uporządkowaniem
– tłumaczy dyrektor Hodczak. – Chodziło o spisanie wszelkich procedur
i zasad w jeden spójny dokument. Podobnie ściśle zostały zdefiniowane
obszary odpowiedzialności każdego stanowiska. Jak się przekonaliśmy,
to bardzo pomaga w organizacji produkcji. Pomaga nawet w trakcie
wdrażania nowych pracowników, bo zawiera mnóstwo instrukcji
stanowiskowych.
Inną konsekwencją wprowadzenia ISO jest plan szkoleniowy. Przewiduje
on permanentne podnoszenie kwalifikacji pracowników, włącznie
z kierownictwem. Mirosław Hodczak informuje: - Poszerzanie wiedzy
stało się u nas zasadą. I to nie tylko tej technicznej i technologicznej, ale
również zakresu zarządzania i negocjacji. Poza tym wprowadziliśmy
jasne zasady oceny pracowników. U nas każdy dwa razy w roku jest
oceniany. Przy każdej ocenie może zyskać wyższe wynagrodzenie
albo pozostać na tym samym poziomie. Pracownicy wiedzą, na czym
stoją, czego od nich oczekujemy, co nagradzamy. To buduje poczucie
bezpieczeństwa i identyfikację z firmą. Naszą ambicją jest, żeby ludzie
z innych zakładów zazdrościli naszym, że pracują w Intermetalu.

Linia trendu wciąż do góry
W okresie 2011-2014 przychody firmy rosły corocznie o 30-35 procent.
Obecnie firma obrabia każdego miesiąca 200 ton elementów
metalowych. Współpracuje z największymi światowymi koncernami,
posiadającymi oddziały w różnych częściach globu. To obrazuje tempo
jej rozwoju. – Marazm kryzysowych lat 2008 i 2009 przełamaliśmy, dużo
inwestując. W 2011 roku mieliśmy już cztery nowoczesne i wydajne
maszyny. Potrzebowaliśmy więcej miejsca, więc nie przerywając
produkcji, nad istniejącą pierwotną halą budowaliśmy nową.
Później starą „w biegu” rozebraliśmy – opisuje prezes Tomasz
Maksymiuk. – Wtedy się nam zdawało, że mamy zapas powierzchni
produkcyjnej na długie lata. Tymczasem tak przyspieszyliśmy,
że potrzebna nam nowa hala.
Jakby przeczuwając taką sytuację, firma dokupiła po sąsiedzku
działkę inwestycyjną. Mogłaby tam się rozbudować. Ale jest
alternatywa, to znaczy postawienie zupełnie nowego zakładu
w koszalińskiej podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Prezes Maksymiuk mówi: - Analizujemy sytuację. Czasu na podjęcie
decyzji nie mamy dużo. Jedno jest pewne: niezależnie gdzie,
do roku 2018 gruntownie się rozbudujemy.
Mirosław Hodczak dodaje: - Budowa nowej hali i zakup kolejnych
maszyn to jeden wymiar inwestycji. Drugi, który traktujemy równie
poważnie, to konieczność skompletowania załogi. Powiększy
się ona co najmniej o połowę. Przygotowanie kompetentnych
i związanych z firmą pracowników to ogromne wyzwanie, ale
i kluczowy czynnik sukcesu. Tylko mając odpowiednio ukształtowanych
ludzi, można odpowiedzialnie planować produkcję.
„Klienci to nasze lustro”
Kiedy rozmawiamy z szefami Intermetalu, co krok podkreślają oni,
jak wiele rzeczy robią wbrew stereotypom, według samodzielnie
wypracowanych sposobów. Jedną z nich jest budowanie relacji
z klientami: - Każde zapytanie o możliwość wykonania określonego
zlecenia traktujemy równie poważnie – wyjaśnia Tomasz Maksymiuk.
– Każde z nich może być sposobem rozpoznania naszych możliwości,
naszych standardów. I często się potwierdza, że taką metodą jesteśmy
weryfikowani przez potencjalnych nowych kontrahentów.
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Można to porównać obrazowo do skubania przynęty przez rybę:
najpierw ostrożnie, później odważniej, a w końcu już bez lęku.
Przy czym my wychodzimy naprzeciw klientom nie z haczykiem
a z wyciągniętą do współpracy ręką.
- Na pewno działamy tu niestandardowo – komentuje Mirosław
Hodczak. – Zdarza się, że żeby wykonać zlecenie warte pięć tysięcy
złotych, musimy dokupić element oprzyrządowania wart więcej.
Z pozoru to nieracjonalne, ale my to traktujemy jak inwestycję.
Odnosimy podwójną korzyść: spełniamy oczekiwanie klienta,
a wspomniany element oprzyrządowania ląduje w zestawie
towarzyszącym określonemu urządzeniu. Bo warto tu zaznaczyć,
że obecnie zakup samej obrabiarki to dopiero połowa wydatków.
Drugie tyle kosztuje skompletowanie potrzebnego oprogramowania
komputerowego, uchwytów
czy końcówek roboczych. Dzięki
takiemu niestandardowemu podejściu zyskujemy potencjalnego
klienta, a przede wszystkim stajemy się gotowi do wykonania
określonej usługi.
Inwestycją jest również czas. Szefowie Intermetalu dużo podróżują
w interesach – coraz częściej do Niemiec, Francji czy Skandynawii,
wychodząc z założenia, że kontakty osobiste procentują. Mówi prezes
Maksymiuk: - Budowanie relacji to kluczowa sprawa. Początkowo
mieliśmy klientów wyłączenie lokalnych, potem krajowych. Z czasem
doszli zagraniczni. Wiadomo, że na początku klienci podchodzą do
oferty nieufnie, małymi krokami rozszerzają zakres współpracy. Ta
ich ostrożność jest zrozumiała, ale pojawiające się z czasem zaufanie
jest dla nas nagrodą za rzetelność, staranność, poważne traktowanie
każdego zlecenia. Kontakty osobiste cały ten proces znacząco
przyspieszają. Podczas spotkań słyszymy o potrzebach klientów.
Często pod zapowiedziane zlecenia kupujemy kolejne elementy
wyposażenia.
Intermetal co roku poddaje się ocenie klientów. - Bardzo dużo się od nich
uczymy. Dzięki dorocznemu badaniu satysfakcji poznajemy ich sposób
myślenia, oczekiwania, trendy. Z tego rodzą się nowe rozwiązania.
Czasami w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z produktem,
wydawać by się mogło w mało istotnym obszarze jak pakowanie.
Szczególnie klienci niemieccy wymagają daleko posuniętej
optymalizacji: produkt musi być tak zapakowany, by był zabezpieczony
ale jednocześnie by jego rozpakowywanie nie wymagało
wiele czasu. Bez informacji zwrotnej nie bylibyśmy w stanie poprawić
tego elementu.
Prezes Tomasz Maksymiuk wspomina: - Ostatnio jechaliśmy do naszych
partnerów w Niemczech z poczuciem, że współpraca idzie
dobrze, jesteśmy dobrze postrzegani. Ale jasności co do dalszych
perspektyw nie mieliliśmy. Tymczasem na miejscu w pewnym
momencie jeden z szefów nawiązał do kampanii reklamowej
w tamtejszych mediach, która toczy się pod ogólnym hasłem „Made
in Poland. Przekonaj się”. Nasz gospodarz stwierdził: „Nam ta reklama
nie jest potrzebna. My już jesteśmy przekonani do Waszej jakości”.
Proszę sobie wyobrazić, jak to jest budujące, jak dobrze się poczuliśmy.
A to duży klient który przez rok delikatnie badał naszą ofertę,
sprawdzając jak zareagujemy na rozmaite wymagania. Z punktu
widzenia ekonomicznego te ich niewielkie, skomplikowane
i zróżnicowane zamówienia nie miały większego znaczenia.
Doskonale byśmy sobie bez nich poradzili , ale to nie byłoby zgodne
z naszymi zasadami. I oto nasze nietypowe podejście po raz kolejny
przyniosło doskonały efekt, bo zyskaliśmy w konsekwencji
duże zlecenia.
- Dbamy o nasz wizerunek. Zawsze terminowo regulujemy
zobowiązania, należności za materiały, części, wynagrodzenia
pracownicze. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów.
Nowy klient musi zrobić przedpłatę za usługę. Później może płacić
po wykonaniu pracy, dostaje wydłużony termin płatności. Ale jeśli
nadużyje naszego zaufania, kończymy współpracę i żegnamy się
bez żalu – tłumaczy dyrektor Mirosław Hodczak. – To również inne
podejście niż w przypadku większości firm. Ale my na to nie zważamy,
idziemy własną drogą.
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Tomasz gudzowaty

Rzeczywistość za klęta w czerni i bieli
Autor: Michalina Domoń / Foto: Tomasz Gudzowaty

Za to zdjęcie z cyklu "Pierwsza lekcja zabijania" Tomasz Gudzowaty otrzymał nagrodę World Press Photo.

Tomasz Gudzowaty pierwszą w swym dorobku nagrodę World Press Photo otrzymał
w 1999 roku za głośne zdjęcie "Pierwsza lekcja zabijania", przedstawiające małe
gepardy uczące się polowania na gazele. Ma na swoim koncie liczne reportaże
fotograficzne o tematyce społecznej, przyrodniczej oraz serie zdjęć sportowych
ukazujących m.in. niepełnosprawnych sportowców, zawodników sumo, czy mnichów
z klasztoru Shaolin. W różnych miastach można oglądać jego wystawę
zatytułowaną Closer składającą się z kilkuset niezwykłych zdjęć przyrody.
Być może zawita ona także do Koszalina

j

ak to się stało, że absolwent prawa został fotografem?
Myślę, że fotografować chciałem zawsze, ale do
pewnych wyborów trzeba po prostu dojrzeć. Prawnikiem zostałem w wyniku decyzji, którą podjąłem jako
nastolatek – samodzielnie, ale niekoniecznie z pełną świadomością tego, co takie decyzje oznaczają.
Taki już mam charakter, że niechętnie rezygnuję z raz
obranego celu i lubię doprowadzać sprawy do końca. W sumie
zdobyłem całkiem solidne wykształcenie i dojrzałem jako człowiek,
a to, co ewentualnie mogłyby mi dać studia fotograficzne, wypracowałem samodzielnie. Może nawet dzięki temu rzemiosło – rzecz
oczywiście ważna – nie przesłania mi właściwego celu.
Skąd zamiłowanie do czarno-białej fotografii?
Fotografia osiągnęła dojrzałość w swojej czarno - białej formie.
Jest czymś wymownym, że w prawie każdym wyborze zdjęć - ikon
przeważają obrazy czarno - białe. Nie znaczy to, że kolor jest jakąś

ekstrawagancją, bo przecież twórczości takich mistrzów, jak Crewdson czy McCurry nie można sobie wyobrazić bez koloru, ale dla
mnie pozostaje on środkiem w pewnym sensie nadzwyczajnym, jak
trzeci wymiar w malarstwie. Uzasadnienia wymaga jego obecność,
a nie brak. W większości dotychczasowych projektów, zwłaszcza
tych poświęconych sportowi, posługiwałem się monochromatyczną skalą odcieni, ale w najnowszym projekcie – Planets Alive – dominują zdjęcia kolorowe. Jak widać, nie przywiązuję się przesadnie
do konwencji. Liczy się to, co chcę wyrazić, a nie repertuar środków
wyrazu.
Co pan czuł, kiedy po raz pierwszy otrzymał pan nagrodę World
Press Photo i jak to uczucie ewoluowało przy kolejnych wyróżnieniach?
Opowiadałem już kiedyś o szczególnym smaku tamtego dnia,
kiedy jak co dzień kupiłem w kiosku gazetę i przeczytałem na
pierwszej stronie tytuł, którego nie przytoczę teraz dokładnie, ale
w każdym razie podkreślono w nim, że jest to polski sukces. Poczu-
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Zdjęcie z cyklu Shaolin Monks.
łem, że jest to ważne nie tylko dla mnie. Późniejsze nagrody World
Press Photo nie wywoływały we mnie aż takich emocji, ale bardzo je
sobie cenię jako obiektywne świadectwo, że fotografując nie prowadzę dialogu wyłącznie z sobą samym.
W jaki sposób wybiera pan tematy do swoich fotograficznych
narracji – są one efektem podróży, czy pretekstem do ich odbywania?
Raczej celem niż pretekstem. Każda fotograficzna podróż poprzedzona jest wieloma miesiącami zbierania informacji, wyborem
najlepszych dla danego tematu miejsc, poszukiwaniem odpowiednich ludzi, którzy pomogliby mi zbliżyć się do bohaterów moich
reportaży. Nie jestem typem backpackera, wyruszającego w świat
z aparatem bez sprecyzowanego celu.
Miejsce, które zrobiło na panu największe wrażenie?
To zależy, o jakiego rodzaju wrażeniach mówimy. Byłem w ponad stu krajach na wszystkich kontynentach, ale obserwowałem je
z punktu widzenia fotografa, skupiając się na konkretnych tematach. W Afryce fotografowałem dziką przyrodę i spokojną egzystencję Masajów i Samburu, żyjących w tradycyjnych wioskach na
terenie parków narodowych, na Filipinach natomiast odwiedzałem
najbardziej ponure slumsy na obrzeżach Manili i miasto Tacloban
obrócone w ruinę przez tajfun. Zapewne moje wrażenia byłyby odmienne, gdyby to w Azji interesowała mnie przyroda, a w Afryce –
problemy społeczne tej części świata.
Który z realizowanych przez pana cykli był najtrudniejszy i dlaczego?
Jeśli chodzi o przeszkody natury fizycznej, czy logistycznej, najtrudniej było pracować w Arktyce - w 2008 roku na Morzu Weddella i w 2014 na Falklandach i Południowej Georgii. W sensie emocjonalnym nie jest łatwo mierzyć się z ludzkim nieszczęściem, jakie

Zdjęcie mnicha z klasztoru Shaolin nagrodzone World Press Photo w kat. Sport.
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Zdjęcie dzieci z prywatnej szkoły akrobatycznej w Chinach nagrodzone Grand Press Photo.

Ma pan swoich mistrzów – fotografów, którymi się pan inspiruje?
Mam fotografów ulubionych, niektórych nawet w kolekcji, jaką
od lat powoli buduję. Nie wiem, czy nazwałbym ich swoimi mistrzami, bo to jest bardzo osobista relacja, ale niewątpliwie mnie inspirują. Żyjemy w epoce dominacji ikonosfery. Prawdopodobnie dużo
więcej niż połowa obrazów docierających do naszej świadomości
to są zdjęcia i filmy, a nie bezpośrednio doświadczana rzeczywistość. Trudno zupełnie się od tego odciąć. Chodzi o to, żeby cudza
perspektywa nie zdominowała naszej własnej.

Tomasz Gudzowaty w towarzystwie zawodników sumo.

Nad czym obecnie pan pracuje?
Od prawie trzech lat głównie nad projektem Planets Alive, którego kształt powoli się wyłania, ale pracy nad nim jeszcze długo
nie zabraknie. Jest to przedsięwzięcie jedyne w swoim rodzaju, ze
względu na charakter relacji łączącej moją żonę Melody i mnie jako
równoprawnych autorów, chociaż działających w odmiennych rolach. Oboje mamy poczucie, że robimy coś ważnego, może nawet
najważniejszego w zawodowej biografii każdego z nas, i ta świadomość daje nam wiele satysfakcji. Dobrze jest mieć przed sobą to, co
najważniejsze. Projekt składać się będzie z 8 części nawiązujących
do 8 planet Układu Słonecznego. Każda z nich ma swój odpowiednik w zbiorowej wyobraźni, stworzony przez mitologię, literaturę,
sztukę i indywidualne fantazje. Fotografia jednak, w odróżnieniu
od innych sztuk wizualnych, zawsze pozostaje obrazem realnego
świata. Chcę połączyć w fotografii te dwa porządki - realny i fantastyczny. Część zdjęć powstaje w studio, ale chodzi tu wyłącznie
o portrety, większość zaś w scenerii "naturalnej" w tym znaczeniu,
że nie utworzonej na użytek projektu. Pejzaży i wnętrz, oddających
charakter planet, poszukujemy na całym świecie.

Zdjęcie z cyklu Planets Alive.

fot. Maja Kaszkur/Yours Gallery

widziałem właśnie na Filipinach po przejściu tajfunu, albo w takim
miejscach, jak szpital psychiatryczny w Bangladeszu.

Otwórz się na nowe sezony.

Skorzystaj ze specjalnej oferty serwisu Volkswagen Samochody Użytkowe.

Sprostaj wysokim wymaganiom jesienno-zimowej aury z Oryginalnymi częściami
i akcesoriami Volkswagen®. Odpowiednie przygotowanie pojazdu do trwającego
sezonu, umożliwi skorzystanie ze specjalnej oferty pakietów usług serwisowych
obejmującej Oryginalne części Volkswagen® wraz z montażem w konkurencyjnej
cenie. Natomiast kompletne koła zimowe, dywaniki i zestaw kosmetyków z oferty
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® zagwarantują bezpieczeństwo i komfort
podróżowania w każdych warunkach.
Zapraszamy!

Samochody
Użytkowe
Krotoski-Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43A, tel. 94 317 79 11, www.krotoski-cichy.pl
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ŚCIGAM
SAM SIEBIE
Autor: Anna Makochonik
/ foto: Izabela Rogowska i archiwum Cukina

Cukin jest oryginalny jak jego pseudonim. Momentami skromny i małomówny, długo
zastanawia się, co powiedzieć. Za sekundę wyrzuca z siebie słowa z szybkością
automatu i opowiada o pasji z dziecięcym entuzjazmem. Wesoły, za chwilę skupiony
i poważny. – Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, ale muszę go dobrze wykorzystać
– stwierdza filozoficznie znienacka. Ma 26 lat, świadomość własnego talentu,
ale nic z chwalipięty. Chce zostawiać po sobie ślady w mieście,
by Koszalin wyglądał ładniej. Ma za sobą przełomowy rok.

p

rzestrzeń miejska zna Cukina doskonale. Z graffiti, szablonów streetartowych
i oczu popatrujących na Koszalin z kamieni, drzew, budynków i najdziwniejszych
perspektyw. Jest ich pomysłodawcą. Podobno. Nie potwierdza ;) Jeśli w Koszalinie można mówić o undergroundzie, jest
jego znaną postacią od wielu lat. Długo
pozostawał artystą „nieoficjalnym”, co nie oznacza nieznanym. Na
„Cukin Art”, pierwszą wystawę w Centrali Artystycznej, w styczniu
2014 roku, przyszedł tłum. Pokazał prace z ostatnich pięciu lat.
Część wypożyczył od osób, którym wcześniej je podarował. Nowe
wyprzedał na pniu.
Trója z plastyki
Trudno nazwać go samoukiem, bo rysowania nigdy nie musiał
się uczyć. Po prostu rysował. Od zawsze. – Podejrzewam, że zaczą-

łem jeszcze w żłobku. Wszystkie dzieci rysują, ale niekoniecznie
przypomina to cokolwiek. Ze mną było inaczej. Moje zwierzęta
przypominały siebie, poza tym rysowanie było moim ulubionym
zajęciem i nic się w tej sprawie nie zmieniło.
Nie ukończył szkoły plastycznej, nie chodził na kółka zainteresowań, nie planował studiować sztuki. – Nie chciałem, żeby mi ktoś
coś narzucał, ani mnie oceniał. Robię wszystko po swojemu i siebie
tylko ścigam. Nie interesowałem się nauką ani czytaniem lektur.
Moja półkula mózgowa odpowiedzialna za rysunek zdominowała
drugą. Z plastyki miałem tróję, bo nie oddawałem prac. Wygrywałem za to wszystkie konkursy. Trochę się potem zraziłem, bo dostawałem nagrody w postaci ołówka albo paczki kredek.
Ślady młodzieńczej twórczości przechowuje w specjalnym pudle. Wyciąga z niego komiksy, rysunki powstałe na przykład z – silnej wówczas – inspiracji zamachem na World Trade Center i zeszyty szkolne, w których próżno szukać notatek z lekcji. – Zapełniałem
je od tyłu – wyjaśnia. Przechowuje też wycinki z reklam prasowych
własnego autorstwa z czasów, gdy współpracował z HO:LO, ko-
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szalińską firmą produkującą torby z recyklingu, które także projektował.
Koty i Owsiak
Mieszkanie nie pozostawia wątpliwości co do artystycznych konotacji lokatora. Osobna pracownia z gablotą pełną farb i sprejów
plus prace na różnym etapie tworzenia. Na ścianach salonu: autorska galeria, a na niej przegląd gatunków i stylów twórczości: portret graffiti Lenny'ego Kravitza, grafiki, ilustracje, obrazy. Starannie
oprawione i wyeksponowane. Zmieniają się w rytm nieustającej
produkcji. Najnowszy: pomalowana 15 minut wcześniej blacha.
Częsty motyw: zwierzęta, głównie kot, nie tylko własny, ożywione
w żartobliwy sposób przedmioty. Surrealizm, poczucie humoru,
elementy fotografii.
Pośród rozlicznych dzieł: fotografia Jurka Owsiaka z autoportretem. – Mam kolegę, często maluję mu coś na zamówienie – opowiada historię zdjęcia Cukin. – Któregoś razu poprosił o obraz dla
Jurka Owsiaka. Wymyśliłem, że namaluję go jako supermana w pelerynie, który na kombinezonie zamiast wielkiego „S” będzie miał
serce WOŚP. Pierwszy raz załączyłem do obrazu wizytówkę, licząc,
że może ktoś go zobaczy i coś zamówi. Poleciał. Minęło trochę
czasu i odbieram telefon: – Jest tysiąc metrów kwadratowych do
pomalowania, słyszałem, że się tym zajmujesz, te wszystkie graffiti
w Koszalinie to twoja robota? – Zależy, kto pyta – odpowiedziałem
rezolutnie – ostatnio malowałem portret Jurka Owsiaka. – Tego
złodzieja? – pyta głos w słuchawce, z lekkim zająknięciem. Zorientowałem się, że dzwoni sam Owsiak. Podziękował, powiedział że
obraz bardzo mu się podoba i wisi w gabinecie. Już podejrzliwy
– nie uwierzyłem, więc zrobił zdjęcie i mi przysłał. Ucieszyłem się
strasznie. Dostałem zaproszenie na Przystanek Woodstock i propozycję wystawy. Nie udało się, ale może w przyszłym roku? Już
wiem, co bym zrobił. Zebrałbym śmieci, których na Woodstocku
mnóstwo, pociąłbym je na kawałki i złożył z nich panoramę pola
namiotowego.
Maszynka do malowania
Tak mówi o sobie. Rysuje non stop, wszędzie, codziennie. – Mogę
malować cokolwiek na czymkolwiek, choćby keczupem na talerzu.
Ciągle coś robię – mówi, pokazując gruby szkicownik z zaprojektowaną przez siebie dzień wcześniej okładką. – Nie mogę przestać.
Czuję się fatalnie nie rysując, jakby połamany wewnętrznie. Może
to jakaś choroba?
Szkicownik ma raczej status gadżetu. Najczęściej rysuje w najprostszej aplikacji na tablecie. Tak powstają jego grafiki: błyskotliwe, dowcipne, pomysłowe. Część z ogromu prac, jakimi się zajmuje. Projektuje koszulki, które sam wytłacza (ponoć starym maglem!),
czapki, plecaki, kubki, nalepki, magnesy (każdy z jego gości może
sobie wybrać jeden z oblepionej nimi lodówki). Rzadko robi coś
wyłącznie dla siebie, ma za to mnóstwo zamówień. – Niedawno
przypomniałem sobie, że pierwsze miałem już w dzieciństwie. Malowałem za zabawki, głównie rówieśnikom. Jak już byłem starszy,
kumplom na osiedlu „dziarałem” flamastrem tatuaże.
Jego znakiem rozpoznawczym są przeróbki. Zdarzało mu się malować buty, tarcze zegarów, krzesła. – Do tej pory największą przyjemność sprawia mi, gdy ktoś kupuje ode mnie coś z recyklingu,
takie zamówienie cieszy mnie bardziej, niż jakbym wygrał w totka.
– przyznaje. – Długo nie miałem pieniędzy na farby i materiały, więc
malowałem na byle czym i czym się dało. Pozostało mi to zamiłowanie. Szczególnie dużo przydatnych rzeczy znajdowałem przy
śmietnikach: stare drzwiczki od mebli, kartony, części nie wiadomo
czego. Przynosiłem wszystko do domu, przerabiałem i sprzedawałem za parę gorszy. W dzieciństwie wszyscy byliśmy twórczy. Na
podwórku mieliśmy ulubioną zabawę w robienie czegoś z niczego.
Osiedle było mocno zdewastowane, więc o elementy do konstrukcji było łatwo. Wymyślaliśmy na przykład, że każdy w godzinę złoży
swoją wiertarkę. Wybieraliśmy tę najlepiej działającą.
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Na co dzień Cukin maluje ściany w prywatnych domach. Zamówienia nazywa „kubusiami”, bo najczęściej dotyczą pokojów dziecięcych. Oprócz Puchatków we wszystkich konfiguracjach, na topie
są dinozaury wyłażące ze ściany, żółwie ninja, pingwiny, koszykówka, piłka nożna. Dorośli zamawiają panoramy wielkich miast, tropikalne plaże z palmami, drogie samochody, romantyczne pejzaże. – Zdarzały się też prośby o portrety psów albo nieżyjącej babci
– wymienia Cukin. – Ludzie czasem opowiadają mi swoje historie,
które potem pojawiają się na ścianach. Ale portretów nie maluję,
za duże ryzyko.
Nie ukrywa, że to praca odtwórcza, ale ma „dziką satysfakcję”,
gdy z podziękowaniami za spełnienie marzeń dzwonią dzieciaki.
„Kubusie” maluje na żywo, bez szkicu. Czasem dwa dziennie. Zamówień ma lawinę. Od tego roku – wcześniej nie były tak liczne.
Poza ścianami maluje... co się da. W czasie naszego spotkania
dzwoni chętny z propozycją przemalowania lodówki. – Super! –
cieszy się Cukin, tym bardziej, że dostaje wolną rękę przy wyborze
motywu.
Skrzynka z łabędziami
Dobra passa zaczęła się po łabędziach. Na trafostacji przy Filharmonii Koszalińskiej pojawiły się w sierpniu tego roku. Najpierw była
propozycja pomalowania „skrzynek” w Darłowie jednak projekt
w ramach tamtejszego budżetu obywatelskiego nie doszedł do
skutku. – Niewiele myśląc, wybrałem się do naszego zakładu energetycznego z gotowymi projektami – mówi Cukin. – Przekonałem
ich, zwłaszcza że koszty zakupu farb wziąłem na siebie (śmiech).
Wybrałem łabędzie, bo są apolityczne, uniwersalne, wdzięczne
do malowania i kojarzone z parkiem, a miejsce koło Filharmonii,
bo chciałem zostawić swój ślad w ruchliwym miejscu. Mnóstwo
osób tamtędy przechodzi. Wiedziałem, że malunek będzie zwracał
uwagę. Już na etapie powstawania stawali przy mnie ludzie i obserwowali, co robię. Raz zatrzymał się nawet autokar z wycieczką.
Najbardziej mnie rozśmieszyło, że nie robili zdjęć Filharmonii ani
pobliskim pomnikom, ale moim łabędziom. W pewnym sensie
postawiłem tam własny pomnik – śmieje się. – Kilka razy w tygodniu przejeżdżam obok skrzynki rowerem, czyszczę ją z brudów.
Wszystkie skrzynki – teraz pomazane napisami – mogą być ładnie
i legalnie pomalowane, gwarantuję, że nikt nie będzie ich wtedy
sprejował.
Na fali
2015 rok jest – jak mówi Cukin – przełomowy. Mnóstwo zleceń,
ale przede wszystkim możliwość legalnej pracy. W planie są murale
na zamówienie miasta i możliwość nadania kilku ścianom Koszalinie nowej jakości (do realizacji dojdzie prawdopodobnie w przyszłym roku).
– Spać nie mogę, jak o tym myślę – śmieje się Cukin. – Wielkie
płaszczyzny są wyzwaniem. Jestem przyzwyczajony do mniejszych
ścian, przy których blisko stoję i widzę, co robię, a tu trzeba zastosować inną technikę. Ale sama perspektywa jest świetna.
Projekty już ma. Pomysłów na ozdobienie wielu miejsc w mieście – mnóstwo. Trochę śladów już po sobie pozostawił. We wrześniu tego roku przemalował fragment elewacji Szkoły Muzycznej
„Yamaha”. Pomalował budkę w WakeParku (Wodna Dolina). W listopadzie po raz drugi wziął udział w interdyscyplinarnej wystawie
„Fala” w Bałtyckiej Galerii Sztuki (CK 105). Wewnątrz pokazał kilka
swoich prac, przy bocznym wejściu do kina Kryterium namalował
wymowne graffiti.
Na początku grudnia odebrał Laur Made in Koszalin w kategorii „styl życia i inspiracje”. W czasie nadchodzących I Targów Sztuki
i Dizajnu w City Boksie, na autorskim stanowisku (kategoria design/
street art) pokaże wystawę swoich – nowych – prac.
W kalendarz trudno mu wcisnąć szpilkę. Cel? Z właściwym sobie
połączeniem skromności i ekscentryzmu mówi: – Chcę, by ludzie
rozpoznawali mój styl.
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MARCIN WASILEWSKI

LIRYZM MAM ZAPISANY W GENACH
Z Marcinem Wasilewskim, pianistą jazzowym, współzałożycielem Simple Acoustic Trio
i liderem zespołu Marcin Wasilewski Trio, muzykiem o koszalińskich korzeniach
występującym wraz z przyjaciółmi na najbardziej prestiżowych estradach
świata – rozmawia Piotr Pawłowski.

j

aki był pana pierwszy świadomy kontakt z muzyką?
– W szkole podstawowej. Wujek grał w big-bandzie katowickim, który – w ramach Pomorskiej Jesieni
Jazzowej – zawitał do Koszalina. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem jazz na żywo. Muzyka od razu wydała
mi się jasna, czysta, przyjemna, nic mnie w niej nie
denerwowało. Bardzo dobrze pamiętam to uczucie.

Wiedział pan już wtedy, że to jazz?
– Tak. Miałem siedem lat i dopiero zaczynałem przygodę z muzyką. Odbierałem ją czysto instynktownie. Pamiętam, że podczas tego
koncertu odczuwałem błogość. Wiem, że część odbiorców uważa,
że jazz to kociokwik. Powiedzmy sobie szczerze: ci ludzie nigdy nie
pokochają jazzu.
Pochodzi pan z rodziny z muzycznymi tradycjami?
– Ojciec jest czynnym muzykiem, z braci Mamy: jeden
uprawia muzykę zawodowo,
to ten, o których wspominałem, a drugi półzawodowo. Kontakt z muzyką
– rozrywkową, ale bardziej
wartościową: jazz, dobry
pop – miałem także za pośrednictwem płyt, które były
w domu.
Cztery dni na Jazz
Jamboree
W jaki sposób muzyk dokonuje wyboru instrumentu?
– Zawsze to duża zagadka.
Tata posłał mnie na fortepian, pewnie dlatego, że sam go lubi, gra
na tym instrumencie, chociaż był w klasie trąbki. Na ogół jednak
ten wybór to przypadek, nie da się tego tak do końca przewidzieć.
Rodzic coś tam sobie wymyśli, dziecko męczy się, a czasami wystarczy, jak w przypadku Sławka Kurkiewicza (koszalinianin, kolega z zespołu Simple Acoustic Trio - dop. pp], przeskoczyć ze skrzypiec na
kontrabas, żeby wszystko zaczęło do siebie pasować.
Dlatego pan pozostał przy fortepianie?
– Tak, bo to mój instrument, ale lubię grywać również na innych,
na przykład na perkusji; mam do niej predyspozycje manualne.
Pamięta pan swój pierwszy koncert w Koszalinie?
– Jazzowy? Tak. Razem ze Sławkiem i Sebastianem [Demydczukiem, pierwszy perkusista SAT] na popisie klasowym zagraliśmy
„Misty” [standard jazzowy z 1954 roku napisany przez Errolla Garnera]. Co ciekawe, wtedy zagrałem pierwszy i ostatni raz na perku-

sji, a Sebastian na pianie. Dopiero zacząłem uczyć się grania jazzu
na fortepianie. Poza tym pamiętam nasze występy w BWA [kawiarnia w nieistniejącym już dzisiaj Biurze Wystaw Artystycznych przy
ulicy Piastowskiej]. Chciałem z jazzowym graniem wyjść do ludzi,
dogadaliśmy się z Waldkiem Potentasem [ówczesny szef kawiarni]
i za minimalną stawkę, która dla nas i tak była super, bo przynajmniej mieliśmy kieszonkowe – a i tak bardziej liczyło się granie od
pieniędzy – wystąpiliśmy.
Z jakim repertuarem?
– Ze Sławkiem i Sebastianem graliśmy standardy w „Piątki jazzowe” od dwudziestej do dwudziestej czwartej. Tym razem już na
swoich właściwych instrumentach.
Jak wspomina pan swój studencki okres katowicki?
– Kształtowanie się wrażliwości muzyka na ogół nie przebiega
tylko na studiach; to proces,
który trwa o wiele dłużej.
W zasadzie całe życie. Wcześniej wiedzieliśmy, że chcemy grać muzykę jazzową,
a w ostatniej klasie liceum
muzycznego [w Koszalinie]
zaczęliśmy współpracować
z Tomaszem Stańko. Z podstawowymi umiejętnościami
łatwiej nam było dostać się
na studia.
Dlaczego wybrał pan
jazz?
– Główną naszą inspirację
przywieźliśmy z Jazz Jamboree osiemdziesiąt dziewięć.
Z moją Mamą polecieliśmy
ze Sławkiem samolotem na cztery dni do Warszawy. Mieliśmy wolną rękę, mogliśmy chodzić na koncerty do Sali Kongresowej i chłonąć jazzową atmosferę. Mieliśmy po kilkanaście lat i otwarte głowy
na wszystko, co wokół nas wirowało. Ta muzyka na żywo wywarła na
nas ogromny wpływ, postanowiliśmy się jej poświęcić całkowicie.
Kiedy wróciliście na Jazz Jamboree?
– Wszystko przebiegło bardzo szybko, bo już w dziewięćdziesiątym trzecim roku zagraliśmy na otwarcie festiwalu Jazz Jamboree.
Był to dla nas ogromny zaszczyt, ale i spory stres. Cztery lata wcześniej, jeszcze jako słuchacze, siedzieliśmy po raz pierwszy na Jazz
Jamboree w siódmym rzędzie nie umiejąc grać jazzu.
Wyrażenie niegramatyczne
Skąd nazwa: Simple Acoustic Trio?
– Nazwę wymyślił Sebastian, na boisku szkolnym, gdy graliśmy

Rysunek: Gabriela Barcikowska
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w piłkę. Brzmiała świetnie, po angielsku, inspiracją sięgała do jazzu
amerykańskiego, chociaż jeszcze nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że to wyrażenie niegramatyczne.
Jak SAT przyjęło środowisko polskich jazzmanów?
– Starsze środowisko muzyków, z rozbuchanych jazzowo lat siedemdziesiątych, czy nawet wcześniejszych, bo jazz jest obecny
w Polsce od lat powojennych, szybko nas zauważyło, zaprosiło do
swojego grona i udziału w festiwalach, warsztatach. Otrzymaliśmy
szansę od „grona pedagogicznego”, czyli mistrzów, z której skorzystaliśmy. Współpracowaliśmy także z przedstawicielami średniego
pokolenia jazzmanów.
Jak doszło do nagrania waszej pierwszej płyty?
– W dziewięćdziesiątym czwartym roku, już z Michałem Miśkiewiczem [perkusistą, który zastąpił Sebastiana Demydczuka] graliśmy znowu w Kongresowej na Jazz Jamboree utwory Krzysztofa
Komedy, nuty – na warsztatach jazzowych – dał nam Jan „Ptaszyn”
Wróblewski. Występ odbił się szerokim echem, był bardzo dobry
i transmitowany w najlepszym czasie antenowym, tuż po „Wiadomościach”, w pierwszym programie Telewizji Polskiej, co teraz jest
nie do pomyślenia. Mieliśmy ogólny przegląd rynku, wiedzieliśmy,
kto i co wydaje, więc pomyśleliśmy o nagraniu płyty; od razu braliśmy pod uwagę muzykę Komedy. Album ukazał się rok później,
nakładem krakowskiej firmy
Gowi Records [płyta „Komeda” stała się jednym z najgłośniej komentowanych
debiutów lat 90.].
Wtedy już SAT zaczęło
grywać z Tomaszem Stańko?
– Z nową energią byliśmy
skupieni na graniu, koncertach, a równocześnie nagraliśmy płytę, później drugą,
współpracowaliśmy z Tomaszem Stańko i kończyliśmy
studia – wszystko naraz, ale
to był dobry czas rozwoju, zbierania doświadczeń.
Około dziewięćdziesiątego
dziewiątego roku, podczas
koncertu we Frankfurcie z Tomaszem Stańko, usłyszał nas niemiecki
producent Manfred Eicher. W ten sposób trafiliśmy do jego stajni
muzycznej – ECM Records. Było to dla nas jak spełnienie marzeń,
wcześniej zasłuchiwaliśmy się w wielu genialnych nagraniach artystów pracujących dla tej wytwórni.
Skąd niedawna zmiana nazwy z SAT na Marcin Wasilewski Trio
(MWT)?
– Była to sugestia Manfreda Eichera przy drugiej płycie. W skrócie mówiąc, powiedział, że Simple Acoustic Trio nie jest wcale takie
Simple. Nie chcieliśmy pozbywać się znanej nazwy, byliśmy do niej
przywiązani, mimo to daliśmy się przekonać. W końcu to nie nazwa
gra, lecz ludzie, którzy są w zespole. Poza tym – w znaczeniu muzycznym – Simple Acoustic Trio brzmi trochę pejoratywnie.
2015: dwa Fryderyki
Jak się osiąga – jak piszą o płytach i koncertach MWT krytycy
muzyczni – tak „wysoki kunszt wykonawczy”?
– Cechą każdej muzyki instrumentalnej musi być szacunek wobec
odbiorcy, który oczekuje – na płycie, czy podczas koncertu – najlepszego wykonania. Poza tym jazz sam w sobie jest, jeżeli chodzi
o kunszt wykonawczy, muzyką bardzo wymagają; na tym się głównie opiera. Potrzeba ładnych kilku lat, żeby grać naprawdę dobrze.

Akordy jazzowe wydają się proste.
– Czasami rzeczywiście akordy wydają się proste, ale w wykonaniu już takie nie są, nawet dla sprawnych instrumentalistów. Rytm,
drive są w muzyce jazzowej ważne, ale równocześnie trudne. Trzeba
mieć do tego typu grania predyspozycje i radość z osiągania na
przykład euforii, której można doświadczyć podczas kolektywnego
tworzenia muzyki – tu i teraz.
Jak porozumiewacie się na scenie, macie swój kod?
– Gramy ze sobą od tak dawna, że pewne rzeczy wiemy bez patrzenia na siebie, bez mówienia; to są tysiące koncertów, w partiach
improwizowanych, które wyglądają jakby były dokładnie rozpisane. Doświadczenie pozwala nam bezpiecznie wybiegać w rejony
nieznane. Jesteśmy poniekąd szczęściarzami, że udaje nam się ze
sobą tak długo grać i nie być tym znudzonym. Na tym też polega
magia muzyki improwizowanej.
Spodziewał się pan Fryderyka za najnowszą płytę MWT „Spark
Of Life”, nagraną wspólnie ze szwedzkim saksofonistą Joakima
Mildera?
– Nie. Zresztą nigdy nie czekałem na żadną nagrodę. Fryderyk za
„Spark Of Life” [album zdobył Fryderyka 2015 w kategorii „jazzowy
album roku”, a Marcin Wasilewski Fryderyka jako „jazzowy artysta
roku”] był dla mnie dużym zaskoczeniem, wcześniej już dostaliśmy
tę nagrodę za inny album,
więc myślałem, że tym razem powinien ją dostać ktoś
inny. Dla mnie najważniejsze jest, żeby nasza muzyka
płynęła i docierała do ludzi,
a płyta znajdowała nabywców. Nagrody są miłym, ale
jednak dodatkiem do grania.
Liryzm pomaga panu, czy
przeszkadza w komponowaniu?
– W muzyce – komponowaniu i koncertowaniu
– trzeba być szczerym i nie
walczyć z własnymi cechami
na siłę. Oczywiście, trzeba
pokonywać swoje słabości. Chodzi o to, żeby to, co tkwi w człowieku wychodziło do ludzi.
Wiem, że są twórcy kalkulujący, z premedytacją kształtujący swój
koncept artystyczny. Mnie to nie dotyczy, podążam za naturalnością.
Tomasz Stańko powiedział o panu: „Duszę ma słowiańską”.
– Nie wiem, co to znaczy mieć słowiańską duszę, być może właśnie dlatego, że ją mam. Fortepian w Polsce silnie kojarzy się z tym,
co napisał Fryderyk Chopin. Jego duszę muzyczną bardzo często
określa się mianem romantycznej i słowiańskiej. Ten instrument
w samym brzmieniu ma w sobie dużo liryzmu. Nawet więc, gdybym
chciał, a nie chcę, nie da się uciec ani od liryzmu, ani od słowiańskiej
duszy. Chociaż w muzyce cenię całą gamę barw, różnych środków
wyrazu i artystów, którzy wydobywają z instrumentów nowe brzmienia, a z kompozycji – nowe znaczenia, jakby na przekór utartym
schematom myślenia, grania i komponowania.
40-latek 20 lat po debiucie
Skończył pan w tym roku czterdzieści lat. Jakie plany?
– Tak, mam czterdzieści lat (śmiech). Czterdziestka kojarzy mi się
z motywem muzycznym z „Czterdziestolatka” Jerzego „Dudusia”
Matuszkiewicza [z 1974 roku]. Myślę o kontynuacji tego, co robimy.
Chcemy zaprosić muzyków z innych krajów na pojedyncze koncer-
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ty, a poza tym rozwijać kwartet z Joakimem Milderem, ponieważ ta
muzyka obiecująco nam się rozwija. Poza tym mam w sobie ciągłe
poczucie spełniania marzeń muzycznych.
Często prywatnie wraca pan do Koszalina?
– Ostatnio coraz rzadziej prywatnie, za to częściej zawodowo – na
koncerty do nowej, pięknej Filharmonii Koszalińskiej. Możemy być
z niej dumni.
Poza wspomnieniami, jakie są dzisiaj pana związki z Koszalinem?
– Mam dużo pięknych wspomnień związanych z czasem, kiedy
przez dwanaście lat uczyłem się w Szkole Muzycznej, dorastałem,
poznawałem przyjaciół. Pamiętam Nocne Bractwo Artystyczne
[pomysłodawca słynnych kabaretowo-muzycznych „Nocy kata”
w Domku Kata] Bartka Brzeskota [kabareciarz, reżyser filmowy],
z którym stawialiśmy pierwsze profesjonalne kroki na scenie, niezwiązane stricte z muzyką, lecz polegające na łączeniu jej z kabaretem i poezją śpiewaną. Był to niezapomniany czas, który pozostanie
we mnie na zawsze.

Człowiek wyrasta z miejsca, czy miejsce z człowieka?
– Po studiach musiałem wyprowadzić się z Koszalina. Wiedziałem,
że będzie mi ciężko stale podróżować do Warszawy, zwłaszcza, że
zespół był w połowie z Warszawy, a w połowie z Koszalina. Jak wszyscy wiemy, Koszalin jest miastem pięknie położonym, ale niestety
na uboczu. Na zawsze jednak pozostanie w moim sercu.

Marcin Wasilewski (40 lat) – kompozytor, pianista jazzowy, założyciel Simple Acoustic Trio (obecnie: Marcin Wasilewski Trio). Od
lat uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych i uznanych
polskich pianistów, bywa porównywany do młodych: Keitha Jarretta, Chicka Corei, Herbie Hancocka.
Absolwent Szkoły Muzycznej w Koszalinie i Akademii Muzycznej
w Katowicach. Członek słynnego Kwartetu Tomasza Stańki. Od
2003 roku współpracuje z wytwórnią ECM Records. Z zespołami
i indywidualnie zdobył dotychczas sześć statuetek Fryderyka (plus
dwie nominacje), nagrody polskiego przemysłu fonograficznego,
dzięki czemu, obok Tomasza Stańki (dziewięć statuetek, w tym złota), jest najczęściej nagradzanym Fryderykami polskim jazzmanem.

Simple Acoustic Trio (od 2008 roku pod nazwą: Marcin Wasilewski Trio) – grupa jazzowa założona w 1990 roku przez uczniów
koszalińskiego Liceum Muzycznego. Od 1993 roku współpracują z Tomaszem Stańką, z którym często koncertują, stąd bywają
określani mianem „sekcji rytmicznej Tomasza Stańki”.
SAT (do 2005 roku) nagrało sześć płyty, w tym debiutancką „Komeda” (1995), koncertową „Live in Getxo” (1996) i „Lyrics” (2001)
z Henrykiem Miśkiewiczem. Pod szyldem Tomasz Stańko Quartet
muzycy nagrali trzy płyty, a trzy kolejne już jako MWT. Obydwie
grupy są laureatkami licznych nagród muzycznych, przyznawanych w konkursach jazzowych, podczas zagranicznych festiwali
i przez polski rynek fonograficzny.
REKLAMA

Foto: Aleksandra Kostiuk
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NIECH CIĘ USŁYSZY TWOJE
WEWNĘTRZNE DZIECKO
Aneta Łastik jest piosenkarką i pedagogiem. Pomagała w doskonaleniu głosu znanym
polskim aktorom. Stworzyła również metodę terapeutyczną pozwalającą człowiekowi
rozpoznać blokujące go złe emocje, zmienić głęboko wpojone schematy postępowania
i ustalić relacje z innymi na zdrowych zasadach. Istotą metody jest swoista rozmowa
– na głos – z naszym Wewnętrznym Dzieckiem. Z Anetą Łastik, która odwiedziła
Koszalin w związku z warsztatami w Centrum Pracy z Ciałem Joanny Olchowik,
rozmawia Andrzej Mielcarek.

j

Czy dorosły człowiek może się zmienić?
- Może dużo zmienić w zachowaniu, ale nie w odruchach. Te są praktycznie niezmienne.

nuję, polega na uczeniu się bycia Dorosłym dla naszego Wewnętrznego Dziecka - przy takiej dziwnej, w naturze nieznanej sytuacji, że
Dziecko jest starsze od Dorosłego.

- Dlaczego niektórzy ludzie nigdy nie wyzwalają
się psychicznie spod skrzydeł rodziców?
- Bo to wymaga odwagi. Gdyby ludzi mających taką odwagę
było w społeczeństwie 80 procent, świat byłby inny. Ale niestety są
w mniejszości. W mojej koncepcji kluczowe jest pojęcie Wewnętrznego Dziecka. To jest cała sfera uczuciowa, emocjonalna człowieka,
a Dorosłym (podział sztuczny, ale skuteczny) nazywam wyłącznie
logikę i poczucie odpowiedzialności. Praca nad sobą, którą propo-

- Określenia jakie Pani stosuje, kojarzyć się mogą z analizą transakcyjną, koncepcją psychologiczną Erica Berne’a. Tam występuje
jeszcze Rodzic jako trzecia forma czy stan ego.
- Ja swoją metodę pracy wymyśliłam dużo wcześniej, ponad
30 lat temu. Oczywiście znam Berne’a. Myślę, że jego teoria niepotrzebnie wszystko komplikuje. Jest to może dobre dla tej masy
ludzi, którzy chodzą na terapię po 10 lat, czyszcząc sobie w ten sposób sumienie, że coś robią ze sobą. Im to dogrzebywanie się do sie-
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bie jest bardziej skomplikowane, tym bardziej ekscytuje ich mózg.
Rozpoznawanie, że w czymś jest „tatuś”, a w czymś „mamusia” i rozgrzeszanie się nigdzie nie prowadzi, a wiedza nie leczy.
- Ale u Pani również mamy do czynienia z figurą Dziecka.
- Dziecko jest tą osobą, która od urodzenia wszystko wchłania
poprzez uczucia. Czy jestem bezpieczny, lubiany, ceniony? No i kim
w ogóle jestem? Dlatego tam się znajdzie i tata, i mama, i brat,
i kłótnie w kuchni…Wszystko się w Dziecku gromadzi. Psychoterapeutyczne rozgrzebywanie, czy coś przejęłam po mamie czy po tacie, nie ma już sensu w sytuacji, kiedy uświadomimy sobie istnienie
swojego Wewnętrznego Dziecka. Wtedy już spontanicznie umiemy
określić od kogo i co się wzięło. Zauważamy: „tu się zachowuję jak
matka, tu się zachowuję jak ojciec”. Dlatego czasami się wydaje, że
ludzie, którzy wychodzą z nieudanego domu bez przykładu jak być
kobietą, być mężczyzną, małżeństwem, czy rodzicami, i są z kimś,
nie biorąc ślubu, mają trochę większą szansę coś z tym fantem
zrobić. Bo samo hasło „małżeństwo” ożywia w nas samych pamięć
tego, co znamy. Nawet jeśli się temu sprzeciwiamy, postąpimy
w zgodzie z upartym wzorcem. To są rzeczy, z których trudno się
wydostać. Na gruncie logiki wiem, że coś jest bzdurą i wiem, że nie
powinnam się w określony sposób zachowywać, a mimo wszystko
się tak zachowuję i mówię sobie „To było silniejsze ode mnie”. To
jest właśnie ekspresja Wewnętrznego Dziecka.
- Ale czasami jest tak, wracając do mojego poprzedniego pytania, że człowiek się nie wyzwala, wchodząc w dorosłość, mając 20
lat. A potem jednak dojrzewa. Dopuszcza myśl, że rodzice nie byli
idealni. Jak w dojrzałym wieku poradzić sobie ze świadomością,
że to co wzięliśmy od rodziców, nie jest tym, co może dać nam
szczęście, bo zobaczyliśmy już inne, potencjalnie lepsze warianty
życia.
- Mam pierwszą, złą wiadomość: mężczyznom jest znacznie trudniej niż kobietom zauważyć to i sobie z tym poradzić.
- Dlaczego?
- Dlatego, że to bardzo mocno dotknie ich „mamusię”, będą musieli zdjąć ją z piedestału. Często proponuję osobom, z którymi pracuję, a którzy byli skrzywdzeni przez matkę, żeby zamienili słowo
„mama” na „rodzicielka”. Albo aby nie nazywali jej „mama”, tylko po
imieniu. Dlatego że w słowie „mama” jest wszystko. Jest marzenie,
jest oczekiwanie. Samo słowo jest już tak w nas zakodowane, czasami tak jak „małżeństwo”, że od momentu, kiedy powiemy „moja
mamusia” czy „moja mama”, nie możemy już dopowiedzieć „podła”, „wredna”, „zimna”, „prawie mnie zabiła”, „zmarnowała mi 30 lat
życia”. Nazywając ją po imieniu, zaczynamy mieć do niej dystans.
- No dobrze, ale jak się zacząć wyzwalać spod złogów toksyczności?
- Po pierwsze: rozmawiać stale ze swym Wewnętrznym Dzieckiem na głos. Koniecznie na głos! Po drugie - zacząć rozpoznawać,
kiedy reagujemy jak dziecko. Przyznać na przykład, że moja reakcja wobec innej osoby była kompletnie dziecinna i przerysowana
w stosunku do tego, co się stało. No i wtedy trzeba przeprosić tę
osobę. Podobnie jest w rozmowie z Wewnętrznym Dzieckiem, któremu codziennie powtarzamy: „Ja się teraz uczę tobą opiekować”.
Obserwujmy, co się z nim dzieje. W jak błahych sprawach ten człowieczek nie ma wiary w siebie, boi się, oczekuje samych przegranych. Kiedy dzieje się coś nie tak, Dziecko w nas mówi na przykład
„Wiedziałem, że tak będzie”. Widzimy jak bardzo to Dziecko jest
skatowane, zniszczone w środku. U każdego oczywiście w innym
stopniu i w inny sposób.
- A kiedy już nauczymy się dostrzegać, to co?
- Następny krok to wyrobienie w sobie poczucia, że Dziecko to
jest istota dla mnie najważniejsza. Jeżeli ja temu Dziecku pomogę,
to cały świat się wokół mnie zmieni. Wtedy jest możliwość zobaczenia rodziców w prawdziwym świetle. Inaczej to właściwie nie-
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możliwe, bo coś wiemy, coś mówimy, ale to praktycznie nigdy nie
przedostaje się przez sferę uczuciową. A Dziecko powinno chociaż
raz móc dobitnie wyrazić swoje żale i złości.
- Z rodzicami jest ten kłopot, że są eksperymentatorami. Nie rodzą się ze świadomością rodzicielską.
- Tak, ale dziecko nie ma za to płacić. Najgorsi są ci, którzy potomstwu „oddają” za krzywdy, których sami doznali. A potem są dobrymi babciami, dziadkami, bo już nic nie muszą. Już zniszczyli co
trzeba, „ukarali” i już jest w porządku. To,
co pan mówi, jest problemem tylko wtedy,
gdy myślimy: „Moja mama, mój tata, skąd
oni mieli to wiedzieć? W tamtych czasach było ciężko, przeżyli biedę, przecież
mama nie mogła się odpowiednio zająć
dzieckiem…”. Użyjemy wszystkiego, by
wytłumaczyć, że jest w porządku. A przecież to nie jest w porządku!
- A jak powinno być?
- Dziecko na początku ogląda świat
z perspektywy góra 50 centymetrów nad
podłogą. Trzeba sobie głowę opuścić na
tę wysokość i zobaczyć, o czym my rozmawiamy. Co dziecko może zobaczyć?
Jak ono ma zrozumieć, że tata czy mama
czegoś nie mogą? Jak ma to pojąć? Otóż,
nie pojmie tego. Może tylko odczuć, że
jest trefne, jeżeli jest skarcone. Że coś jest
z nim nie tak. Że jak się rodzice kłócą, to
przez nie. Świat dziecka kręci się tylko
wokół niego. Ono nie zna innego. Jedyny
świat to ten, w którym ono jest w środku.
Dziecko próbuje się usytuować i zrozumieć. Rodzice się rozwodzą? „To na pewno przeze mnie” - myśli dziecko. Ktoś ginie w wypadku? To przeze mnie, przecież
byłem niegrzeczny, mama mi to ciągle
powtarza. To są rzeczywiste, dojmujące
dramaty na wielką skalę.
- Podkreśla Pani, że rodzice nigdy
i w żaden sposób nie powinni żartować
z dzieci.
- Nie wolno z nich żartować, bo dzieci
wobec rodziców nie mają żadnego poczucia humoru. Każde słowo powiedziane
na ich temat jest ważne, zapada w głąb
psychiki małego człowieka. On nie jest
w stanie rozpoznać, że to była ironia, dowcip, humor. On ma poczucie humoru wobec kolegów, wobec ludzi obcych, ale nie
wobec najbliższych. W rozmowie z dzieckiem jest bardzo ważne, żeby pozwolić
mu wyrazić w sposób nieskrępowany, co
czuje. Ono nie ma możliwości włączyć racjonalnego myślenia i sobie wytłumaczyć,
„czym ja się w ogóle przejmuję”. Kiedy
dziecko się boi, to boi się o swoje życie
- dosłownie. Co małe dziecko może myśleć, kiedy słyszy krzyk: „Ja cię zaraz tu zostawię na drodze, jeżeli
będziesz płakał”?
- Albo słyszy niby niewinne: „Bo ten pan cię zabierze”…
- To jest jak wyrok śmierci.
- Ale przecież są również rodzice udani, kochający.
- Rodzice kochający dziecko uważnie obserwują i dostrzegają, że

coś jest nie tak. Że ich dorosłe już dziecko nie radzi sobie. Że w jego
życiu osobistym jest dużo cierpienia. Że jest nieszczęśliwy i jak to się
mówi, nie może sobie życia ułożyć. I wtedy na ogół taki rodzic myśli:
„Ja chyba coś zrobiłem nie tak”. Szczególnie mama, kiedy widzi, że
na przykład córka ma nieudane małżeństwo, że powtarza schematy
widziane w dzieciństwie, powinna córce powiedzieć: „Wiesz, jest
mi strasznie przykro, ale ja nie mogę być twoim wzorem na życie,
musisz znaleźć go gdzieś indziej. Są może mamy twoich koleżanek,
które podziwiasz”. W ten sposób zwalniamy dziecko z całej masy
przykrych rzeczy. Trzeba też powtarzać
dziecku, że ma prawo być na nas złe, ma
prawo czuć wściekłość za doznane krzywdy. Mówimy: „Masz rację, twoje uczucia są
w porządku, bo to ja nie jestem taka, jaka
powinnam być”. Zwalnia to dziecko z tzw.
lojalności wobec mamy rozumianej jako
schemat: „Ty byłaś nieszczęśliwą kobietą,
to ja też będę nieszczęśliwa”.
- Według Pani rodzic, który nie czuje
się na siłach być wzorem, powinien znaleźć kogoś innego do tej roli. Ale to jest
piekielnie trudne, niemal niewyobrażalnie.
- Dlaczego to jest trudne? To jest dowód miłości.
- To jest przyznanie się, że jestem bezradny.
- Tak, ale tu jest bezradność wobec danej sytuacji, nie wobec dziecka. To jest
danie dziecku szansy: „Ty potrafisz, ty znajdziesz kogoś”. Ile razy ludzie mówią, że
znają lepsze rodziny niż własne. Często się
to zamyka tylko w zazdrości: „Dlaczego
moi rodzice tacy nie są jak tamci?”. I potem wyrasta przekonanie: „No tak, tamta
rodzina jest świetna, ale przecież u mnie
to inna sytuacja. Moi rodzicom było trudniej…”. Dziecko wymyśla takie niby usprawiedliwienia. Broni rodziców i nawet sobie całe życie skiepści, żeby móc na końcu
powiedzieć: „Mama miała rację”. Ale tak
naprawdę to myśmy zrobili wszystko, żeby
rodzice „mieli rację”.
- Pewnie w przebłyskach jasnej świadomości dopuszcza myśl, że nie wszystko
było w porządku, ale jest wobec tej myśli
bezsilny.
- Bezsilność jest źródłem potężnej dozy
agresji, jak wszystko, co jest schowane.
Jeśli ta agresja nie znajdzie ujścia na zewnątrz (najlepiej w wyrażeniu jej), zniszczy
człowieka. To jest ogromna energia. I wtedy dobrze zapytać Wewnętrzne Dziecko,
kiedy określone uczucia poznało po raz
pierwszy. Najczęściej pojawia się niezbyt
przyjemny obrazek z dzieciństwa. I wtedy trzeba pozwolić Dziecku wypłakać się,
wykrzyczeć. Można symbolicznie pozabijać sprawców, storturować,
wszystko z nimi zrobić. I potem trzeba się stać Dorosłym, patrzącym
na całą scenę i powiedzieć Wewnętrznemu Dziecku: -Wszystko, co
czujesz, jest w porządku. To, co zrobili Tobie ci państwo jest obrzydliwe. Oni nie mieli w ogóle prawa się tak zachować. Ale teraz jest
taka sytuacja, że nie jesteś małym, bezbronnym dzieckiem, nie jesteś samotna/y, bo ja jestem koło Ciebie, ja, dorosła osoba, więc
poradzę sobie z różnymi sytuacjami, a ta pani czy ten pan, którzy tę
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sytuację spowodowali, to nie są Twoja „mama” i Twój „tata” -. Takie
podejście zmienia absolutnie wszystko.
- Mówi Pani, że można poprzez te pytania zadawane swojemu
Wewnętrznemu Dziecku przypomnieć sobie ten moment, gdy stało się coś złego. Ale są takie traumatyczne zdarzenia, że dziecko je
po prostu wypiera. Co wtedy?
- Jeżeli już się decydujemy na taką pracę, to na ogół pamięć wraca w rozmowach z Dzieckiem. Bo te sytuacje, bo te konfiguracje,
które spotykamy w życiu, które powodują, że mamy takie, a nie inne
uczucia, one są skądś. To zawsze wraca.
- Polacy coraz częściej idą z takimi problemami do psychoterapeutów.
- To nie taka praca, jaką ja proponuję.
- Pani uważa, że od psychoterapeutów można się uzależnić,
wziąć ich sobie za wytłumaczenie
czy jakieś alibi, prawda?
- Tak, bo po terapii nadal pozostaje Wewnętrzne Dziecko ze swoimi splątanymi uczuciami.
- Jak rozpoznać więc terapię,
która pomaga od tej, która jest
tylko rytuałem?
- Twierdzę, że terapeuta powinien być pedagogiem. Bo co
z tego, że coś rozpoznamy? Wiedza może być przyjemną rzeczą, ale również może pogrążyć
człowieka. Człowiek myśli sobie:
„Przecież już wiem, dlaczego postępuję tak a nie inaczej i jakoś
nic się w moim życiu nie zmienia”.
Dlatego, że jeżeli po francusku
zdarza mi się robić błędy, to ja
wiem, dlaczego. Żyję ponad 35 lat
za granicą. Ale z tej wiedzy się nic
nie poprawi w moim języku. Jeżeli
zaś ktoś mi powie: słuchaj, ty często mylisz coś z czymś, to to jest dla
mnie lepsze niż cała wiedza, skąd
to się wzięło. Pójdę do terapeuty,
spędzę na kozetce pięć lat, żeby
dowiedzieć się, że moja matka
Finka w taki jak ja obecnie sposób
robiła błędy w języku polskim. I co
z tego wynika dla mojego języka?
Jeżeli chcę mówić poprawniej,
muszę chcieć się nauczyć czegoś
nowego. Oczywiście, jeżeli wchodzi w terapię element pedagogiczny, zmniejsza się liczba klientów u psychologów. Bo ten klient
zaczyna wtedy radzić sobie sam. To na tym polega pedagogika, że
uczymy kogoś nowego zachowania, dajemy mu klucz do ręki.
- Praca, jaką Pani proponuje, kojarzy mi się z nauką kochania
samego siebie.
- Ja w ogóle nie mówię o kochaniu siebie. Nawet nie mówię
o kochaniu Wewnętrznego Dziecka. Mówię o poczuciu odpowiedzialności. Dostałam – jako Dorosły - do ręki życie bezbronnej,
okaleczonej istoty. Ja teraz muszę jej pomóc z tego wyjść i nauczyć
żyć inaczej. Właściwie praca, którą proponuję, jest niezwykle prosta. Jedyna trudność polega na tym właśnie, że jest ona prosta,
w związku z czym nie możemy już tłumaczyć rodziców, że mieli ciężko, że mama się bała ojca i coś tam. Bo zazwyczaj niewiele trzeba
było, żeby dziecku dać poczucie własnej wartości, które jest dużo
ważniejsze od okazywania miłości. Poczucie własnej wartości! Kie-

dy pracujemy z Wewnętrznym Dzieckiem przenosimy się tylko na
obszar logiczności, racjonalności. Wtedy pojawia się takie myślenie: „Mam taki a taki problem. Zadzwonię do koleżanki, do kumpla,
do kogoś, kto w takiej sytuacji był i to mi pomoże znaleźć rozwiązanie.” Teraz nagle okazuje się, że jest to stosunkowo proste, bo
wiem jak radzić sobie z tą sferą emocjonalną, która wcześniej by mi
przeszkodziła rozwiązać sprawę i która doprowadziłaby do tego, co
było zawsze. I wtedy naprawdę ginie cała otoczka tych „biednych
rodziców, którzy po prostu nie mogli…”. To jest bardzo proste, a im
jest prostsze, tym konflikt wewnętrzny jest głębszy: „Bo jak to się
stało, że mi tego w odpowiednim czasie nie dano? Dlaczego za to
ciągle słyszę: „bo z tobą zawsze tak jest ”. Przecież mnie to nie stawia
na nogi.
- Dla matki usłyszeć od dorosłego dziecka coś, czego nigdy nie
słyszała, może być trudnym momentem. Nawet szokiem.
- Ale to jest czas, by te słowa wybrzmiały w interesie Wewnętrznego Dziecka: „Mamo, czy myślisz,
że wyrabianie we mnie poczucia
winy pomoże mi w życiu? Czy ty to
robisz świadomie czy nieświadomie? Myślisz, że jak mi tak dołożysz
między oczy, to ja się będę lepiej
czuła, będę miała większe sukcesy
i spełnię twoje oczekiwania?”.
- Jeżeli rodzic nie rozumie,
o czym się do niego mówi, albo
nie chce zrozumieć, jest zablokowany lub mocno przekonany
o tym, że postępuje właściwie, to
ten komunikat uderza w ścianę.
- Dlatego ja jestem za pisaniem
listów do rodziców. Rodzice też
mają prawo zachować się jak Wewnętrzne Dzieci, kiedy są oskarżani, poczuć się skrzywdzeni. Pamiętam, co napisała w odpowiedzi
na taki list matka pewnej kobiety:
„Wbiłaś nóż w moje chore serce”.
Oczywiście córkę zmroziło. Pyta co
ma z tym zrobić. Ja zaś jej mówię:
„Zauważ, twoja mamusia po raz
enty mówi tylko o sobie. Ona po
raz kolejny w ogóle nie zauważyła,
że ty opowiadasz o swoich cierpieniach, o konsekwencjach tego
dzieciństwa, które są dla ciebie tak
poważne”.
- Które w dużym stopniu wynikały zapewne z zachowania matki właśnie.
- W zasadzie całkowicie, bo najwięcej zostaje w nas z relacji z rodzicami. Jeżeli taka osoba nic nie przyjmuje do wiadomości, to
mówi ciągle o sobie - zauważmy to. To nie jest „mama”, to nie może
być „mama”. Ale nawet w takiej sytuacji, jak opisana, trzeba powiedzieć, jakie są nowe warunki: „Jeżeli będziesz dalej tak do mnie
mówić, to będziemy miały stosunki syndykalne. Jaka pogoda? Co
słychać? Do widzenia! Nic o mnie nigdy nie będziesz wiedzieć. Dokonaj wyboru. Chcesz mieć ze mną kontakty?” Tego nie zrobi żadne
Wewnętrzne Dziecko! Nikt, kto występuje w pierwszej osobie wobec „mamusi”. Bo owszem, zrobi, nawrzuca, nagada, a potem tonie
w poczuciu winy: jak ja mogłam, przecież to starsza pani, ona tyle
zrobiła (bo rodzice jeszcze często powtarzają, ile to oni nie zrobili).
A jeżeli zrobili coś dobrego, bo zawsze są jakieś dobre rzeczy, to
był to ich obowiązek. Tak powinni zrobić rodzice. Kiedy ptak uczy
żółtodzioba latać, to nie robi mu łaski. To jest zapisane w naturze. To
przecież tak powinno być.
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RAJSKA PLAŻA
W ŚRODKU ZIMY

Autor: Agata Ossowska / Foto: Agnieszka Orsa i archiwum El Mundo

Za oknem śnieg z deszczem, temperatura oscyluje w okolicach zera, a zmrok zapada
zanim zdążymy wyjść z pracy. W takich warunkach wielu osobom obniża się nastrój.
Grudniowy mrok na chwilę rozjaśnią Święta. Potem, zanim nadejdzie wiosna, czeka
nas jeszcze wiele zimnych i ponurych dni. A może nie dać się polskiej zimie
i wyruszyć na egzotyczne wakacje? Ciepłe morze, palmy, biały piasek,
gorące słońce, błogi relaks… To wszystko jest możliwe. I tańsze niż się
powszechnie uważa. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać dobrych ofert!

e

gzotyczne wycieczki – na Dominikanę,
Kubę, Malediwy, do Tajlandii i Meksyku – nie muszą kosztować majątku. I nie
chodzi tylko o popularne oferty last minute. Mieszkańcy Koszalina są nawet
szczególnie uprzywilejowani, jeśli chodzi
o możliwość ciekawego wyboru wakacyjnego kierunku. Sekret tkwi
bowiem w wycieczkach, na które wylatuje się z największych niemieckich lotnisk, w tym przede wszystkim z Berlina. W Koszalinie już
od dziewięciu lat działa Biuro Podróży El Mundo, które wyspecjalizowało się w sprzedaży właśnie takich ofert.
- Wycieczki organizowane przez niemieckie biura mogą być naprawdę konkurencyjne cenowo – mówi Ewelina Minkiewicz, właścicielka El Mundo. – Polskie oferty są dobre i my również proponuje-

my je klientom, ale czasem zamiast jechać do Warszawy i stamtąd
za 10 tysięcy złotych za osobę lecieć na Dominikanę, lepiej jest dojechać do Berlina i tam rozpocząć podróż, której koszt zamyka się
w około pięciu – sześciu tysiącach. Atrakcyjnych ofert nie brakuje,
a do Berlina mamy tylko cztery godziny jazdy samochodem. Sprzedajemy wycieczki również przez Internet – dzięki niewygórowanym
cenom kupują je także mieszkańcy z południa i innych regionów
Polski, a czasami także z krajów ościennych jak Białoruś, Ukraina czy
Rosja.
Wakacje szyte na miarę
Przystępne ceny nie są jednak jedynym atutem, dla którego planując wakacje warto wybrać El Mundo. Właścicielka biura sama jest
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zapaloną podróżniczką, a wiele z wycieczek,
które proponuje klientom, przetestowała
osobiście podczas regularnych wyjazdów
z mężem i córką. Zna konkretne hotele, zwyczaje panujące w poszczególnych krajach,
lokalne ceny, warunki pogodowe i jest prawdziwą kopalnią turystycznej wiedzy. Świetnie wie, co przypadnie do gustu studentom
(dzięki dobrym cenom ich również coraz
częściej stać na egzotyczne wyprawy), dokąd wysłać młodą parę w podróż poślubną,
a dokąd rodzinę z dwojgiem małych dzieci.
- Rozmowa o pomyśle na wakacyjny wyjazd zaczyna się zwykle od możliwości finansowych i dostępnych terminów urlopowych
– wyjaśnia Ewelina Minkiewicz. – Obecnie
najpopularniejsze są dalekie, egzotyczne wyprawy, Polacy zasmakowali już w wyjazdach
do miejsc odleglejszych niż południe Europy
i północne rejony Afryki. Obecna sytuacja
polityczna w krajach arabskich również skłania do poszukiwania innych opcji. Jest wiele czynników, które biorę
pod uwagę proponując klientom konkretne wycieczki. Ważne, czy
mam do czynienia z amatorami ciszy, spokoju i relaksu, czy raczej
fanami aktywnego, rodzinnego spędzania czasu albo intensywnego zwiedzania. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie czego się
oczekuje od wakacji. Możliwości jest cała masa, są dostępne także wyjazdy łączone – można polecieć do Hongkongu na kilka dni,
a pozostałą część urlopu spędzić na Bali.

W podróży z dzieckiem
Właścicielka El Mundo przyznaje, że
sama stara się dobierać wakacyjne kierunki
zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami
własnego dziecka. To samo doradza innym
rodzicom. Niemowlakowi potrzebny jest
piasek, chroniący przed słońcem parasol,
basen i obecność zrelaksowanych rodziców.
Kilkulatka zachwyci z pewnością bogata
oferta dziecięcych klubów, które znajdują się
w większości hoteli nastawionych na przyjmowanie europejskich turystów. W Biurze
Podróży El Mundo można też dowiedzieć się,
które egzotyczne kraje można z powodzeniem odwiedzić z maluchem, a które lepiej
odłożyć na czas podróży z nastolatkiem.
- Zachęcam do podróżowania z dziećmi,
bo to fantastycznie wspiera ich rozwój, pozwala poznawać języki, nawiązywać kontakt
z dziećmi z zupełnie innych kultur, a wspólne wyjazdy to jedyny w swoim rodzaju czas na bycie razem, bez
codziennego pośpiechu – opowiada Ewelina Minkiewicz. – Sama
nie zdecydowałabym się może na wyprawę z małym dzieckiem do
krajów afrykańskich, gdzie istnieje ryzyko zakażenia malarią, ale
miejsca takie jak Meksyk, Dominikana, Bali czy Malediwy są wręcz
stworzone do wypoczynku całych rodzin. Małe dziecko uczy się
przy okazji tolerancji, widzi dzieci o różnych kolorach skóry, poznaje
ich świat, dowiaduje się, że można żyć całą rodziną w krytej strzechą
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chacie i mieć szczęśliwe dzieciństwo. Ze starszym dzieckiem warto
z kolei poszukać ciekawych miast i zabytków, skoncentrować się na
poznawaniu historii, przyrody, zwierząt. Wielu rodziców obawia się
jak dziecko zniesie kilkanaście godzin lotu samolotem. Zapewniam,
że dzieci są o wiele bardziej odporne niż się nam wydaje, łatwo dostosowują się do sytuacji i trzeba im wprawdzie w długiej podróży
poświęcić sporo uwagi, ale nie różni się to niczym od wspólnego
spędzania czasu w domu.
Planując podróż z dzieckiem, a także w każdy innym przypadku
kiedy chcemy wybrać ciekawy wyjazd, a brakuje czasu na samodzielne przeglądanie setek ofert – warto wybrać się do biura El
Mundo i opowiedzieć o swoich oczekiwaniach. Czynników, które
warto wziąć pod uwag ę jest bardzo wiele. Trzeba liczyć się z tym,
że spotkamy ludzi z bardzo odległych kultur, że trzeba umiejętnie
zabezpieczyć się przed komarami, problemami żołądkowymi, kiedy wyjechać, jeśli nie chcemy żeby zaskoczyła nas ekstremalna pogoda, gdzie będzie się od nas oczekiwać napiwków i ile wydamy
na pamiątki. To informacje dostępne na stronach internetowych
i w wielu przewodnikach, ale jeśli nie mamy sprecyzowanego pomysłu na udane wakacje łatwo pogubić się w gąszczu informacji.
Kiedy? Dokąd? Za ile?
Wakacje warto zaplanować z wyprzedzeniem. Po pierwsze dlatego, że im wcześniej, tym więcej ofert mamy do wyboru. Po drugie
– jeśli tylko istnieje możliwość dopasowania urlopu do mniej popularnych okresów w roku – mamy szanse na naprawdę atrakcyjne oferty cenowe. Ceny rosną w typowych okresach urlopowych
– w lipcu, sierpniu i podczas ferii zimowych. Tymczasem w pierwszej
połowie grudnia, wczesną wiosną i jesienią możemy po kilkunastu
godzinach lotu znaleźć się w innym, cieplejszym i bardziej słonecznym świecie, nie wydając przy tym fortuny.
- Niemieckie oferty wycieczek mają kilka istotnych zalet, a ceny
są tylko jedną z nich – wyjaśnia Ewelina Minkiewicz. – Plusem jest
też dużo większy wybór hoteli i możliwość elastycznego dopasowania liczby dni pobytu do możliwości urlopowych. Z Niemiec lata
się na dowolną liczbę dni – można nawet polecieć na Dominikanę
i spędzić tam pięć nocy. Urlop zamknie się w siedmiu dniach. Jeśli
dla kogoś dwa tygodnie to za dużo – może wybrać się na Kubę na
9 dni. Pełna dowolność!
Z Koszalina na berlińskie lub inne z niemieckich lotnisk można
dostać się własnym samochodem (w biurze El Mundo dowiemy się
m.in. gdzie zaparkować na dwa tygodnie i nie zbankrutować) lub
specjalnymi busami, które dowożą turystów pod sam terminal.
W ofercie El Mundo są też klasyczne, europejskie kierunki, autokarowe wycieczki objazdowe, rejsy wycieczkowe po niemal
wszystkich rejonach świata, unikatowe propozycje takie jak wypoczynkowe pobyty na Madagaskarze. Można też wykupić sam pobyt w hotelu, jeśli planujemy dostać się do docelowego kraju na
własną rękę (bo np. udało się znaleźć wyjątkowo tanie połączenie
lotnicze). Są też oferty last minute.
- Nie znajdziemy już wprawdzie ciekawych ofert na Boże Narodzenie i Sylwestra – ten okres jest szczególnie gorący i wiele osób
zaplanowało i kupiło wyjazd już dużo wcześniej – mówi Ewelina
Minkiewicz. – Wciąż mamy jednak dużo wspaniałych propozycji na
zimowe ferie. Zapraszam do El Mundo – razem na pewno zaplanujemy niezapomniane wakac

Oferty Biura Podróży El Mundo można znaleźć:
• na stronie internetowej el-mundo.pl,
• w serwisie społecznościowym
Facebook.com/El-Mundo-Biuro-Pozdrozy
KONTAKT
Biuro Podróży El Mundo: telefon 94 340 89 89;
e-mail: biuro@el-mundo.pl; Koszalin, ul. Zwycięstwa 170/3;
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ
I CZTERY KOŁA
Autor: Adam Różański / Foto: Wojciech Grela

Czas Świąt Bożego Narodzenia nierozerwalnie kojarzy się z prezentami pod choinką.
Mogą być małe i duże. Mogą również mieć cztery koła. Sprawdźmy wobec tego, jakie
podpowiedzi dla Świętego Mikołaja mają szefowie sprzedaży z autoryzowanych
salonów Grupy Mojsiuk w Starych Bielicach pod Koszalinem.

p

EUGEOT

- W salonie Peugeota Święty Mikołaj dostałby od nas podpowiedź w postaci rekomendacji zakupu modelu 2008 – doradza
Dariusz Kieliański, szef sprzedaży. - Samochód doskonale sprawdza się w realiach
polskich dróg i warunkach pogodowych. Podwyższone, jak przystało na crossovera, podwozie doskonale radzi sobie z dziurami, wysokimi krawężnikami, a w zimę z osiedlowymi zaspami. Ten model
pomimo swojej już dwuletniej obecności na rynku wciąż przyciąga
wzrok swoim designem. Peugeot modelem 2008 wprowadził szereg innowacji i zaoferował nowe wrażenia z jazdy, które dotychczas
były niedostępne w tym segmencie aut. Dzięki kierownicy mniejszej niż standardowe Peugeot 2008 zapewnia całkiem wygodne
spojrzenie na drogę. Wszystkie przyrządy pokładowe są tutaj w zasięgu ręki: mała kierownica umożliwia dynamiczne i precyzyjne prowadzenie, zestaw wskaźników znajduje się w polu widzenia kierowcy, Multimedialny Ekran Dotykowy ułatwia dostęp do technologii
pokładowych. Większy prześwit, osłony progów i zderzaków oraz
system Grip Control pozwalają kierowcy przenieść się do świata
prawdziwych crossoverów. Producent nie zapomniał również o takich dodatkach jak możliwy do zamówienia szklany panoramiczny
dach, nawigacja czy skórzana tapicerka.

Do napędu modelu 2008 producent oferuje gamę lekkich, nowoczesnych silników, które zapewniają niepowtarzalne doznania
z jazdy oraz niskie zużycie paliwa. Umożliwia to zastosowana w silnikach technologia e-HDi oraz nowe trzycylindrowe jednostki benzynowe. Prezentowany model został wyposażony w nagradzaną
w światowych plebiscytach motoryzacyjnych jednostkę benzynową
1.2 litra PureTech THP o mocy 110 KM. Ceny tego modelu zaczynają się już od 55 300 zł brutto.
HONDA
- Rekomenduje Mikołajowi najnowszy model Hondy o oznaczeniu HR-V. Z pewnością będzie on wspaniałym prezentem i może
jednocześnie z powodzeniem zastąpić mikołajowy zaprzęg z reniferami – uśmiecha się Jacek Rachwalski, szef sprzedaży Auto Mojsiuk KM. - Nowa Honda łączy dynamiczną osobowość auta typu
coupé z masywną posturą SUV-a, tworząc budzący emocje obraz
samochodu o charakterystycznym wyglądzie. Kształt nadwozia
nowej Hondy HR-V, wraz z opadającą ku tyłowi linią okien, tworzy
dynamiczny i sportowy profil, który uzupełniają „ukryte” klamki tylnych drzwi. Charakterystyczne, ostro wycięte boczne przetłoczenie
optycznie pochyla sylwetkę auta do przodu i sprawia wrażenie, iż
jest ono w nieustannym ruchu.
Poczucie solidnego wykonania potęgują wyprofilowane dolne
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panele nadwozia, świadczące o odporności i stabilności SUV-a. Wizerunek ten wzmagają masywne przednie i tylne zderzaki. Oprócz
nadania Hondzie HR-V niepowtarzalnych cech wyróżniających ją
na drodze, projektanci japońskiej firmy chcieli również upodobnić
auto do innych modeli tej marki. Motyw „unoszącego się skrzydła”
uzyskany za sprawą osłony chłodnicy połączonej z reflektorami to
ewidentne nawiązanie do większego modelu CR-V, podobnie jak
opadająca linia tylnych szyb. Tylna część Hondy HR-V również została dynamicznie wyprofilowana. Ostro narysowane lampy zespolone
zachodzą do wewnątrz na drzwi bagażnika, na których wyróżnia się
motyw „unoszącego się skrzydła”.
Nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów czuwa system

ma najniższy w segmencie współczynnik oporu powietrza – 0,26.
Uwagę zwraca przedłużony łukowaty kontur dachu, smukła linia
szyb (boczne są pozbawione ram) oraz szeroki wlot powietrza.
Sportowy styl ma swoją kontynuację w kabinie. To m.in. zatopione w tubach zegary ze wskazówkami na godzinie 6, trójramienna
kierownica (dostępna także ze spłaszczonym u dołu wieńcem oraz
czerwona nicią), okrągłe wloty powietrza i fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Całość jest wykonana z zastosowaniem materiałów
wysokiej jakości.
Auto jest oferowane z najnowszą generacją systemów telematycznych (tak producent określa sprzężenie działania on-line oraz
sprzężenie całej elektroniki i mechaniki w samochodzie). Są one

ADAS (zaawansowany system wspomagania kierowcy który znajduje się w standardzie tego modelu). W skład systemu wchodzi
FCW (system ostrzegania przed kolizją), TSR (system rozpoznawania znaków drogowych), LDW (system ostrzegania o zjeżdżaniu
z pasa ruchu), HSS (system automatycznych świateł drogowych)
i inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej.
Nowa Honda HR-V jest oferowana z dynamicznym i wydajnym
silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1,6 litra i-DTEC i mocy
maksymalnej 120 KM oraz z silnikiem benzynowym o pojemności
1,5 litra i-VTEC, rozwijającym moc maksymalną 130 KM. Obie konstrukcje wywodzą się z serii Earth Dreams Technology. Model HR-V
jest już dostępny od 78 600 zł brutto.

sterowane za pomocą siedmiocalowego wyświetlacza. W samochodach wyposażonych w system COMAND Online wyświetlacz
ma przekątną ośmiu cali. Lista opcji wyposażenia - jak przystało
na Mercedesa – przebogata. Dla przykładu obejmuje ona m.in.
takie pozycje jak panoramiczny, elektrycznie otwierany dach oraz
13-punktowy układ nastrojowego oświetlenia kabiny w 12 kolorach, które można dopasować do preferencji i nastroju. Model ten
jest również dostępny z napędem na 4 koła – 4Matic.
Ceny w przypadku tego modelu rozpoczynają się od 123 600 zł
brutto.

MERCEDES-BENZ
- W salonie Mercedesa Święty Mikołaj spędziłby dużo czasu. Paleta potencjalnych prezentów jest bardzo duża i nieustannie jest
ona poszerzana przez tego niemieckiego producenta – mówi Rafał
Zawada, szef sprzedaży w salonie Mercedes-Benz Mojsiuk. – Jest
więc w czym wybierać. Aby ułatwić Mikołajowi decyzję, polecamy
model CLA Shooting Brake 200 z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6 litra. Z takiego prezentu ucieszyłby się każdy mężczyzna.
Model w tej wersji to połączenie dynamiki, którą zapewnia 156 KM
z praktycznością nadwozia kombi.
W wersji kombi CLA jest jeszcze bardziej dynamiczne niż CLA
Coupe. Maska silnika z muskularnymi wybrzuszeniami stanowi nawiązanie do innych coupé Mercedesa. Sylwetkę Shooting Brake'a podkreślają też szerokie tylne lampy w kształcie skrzydeł. Auto

Wszystkich czytelników i oczywiście Świętego Mikołaja zapraszamy do salonów Grupy Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina do
zapoznania ze szczególną świąteczną ofertą na wszystkie pojazdy
z rocznika 2015:
- Honda - tel.: 94/34 77 363,
- Peugeot - tel.: 94/342 51 00.
- Mercedes-Benz - tel.: 94/34 77 372,

Przykładowe raty leasingowe:
Honda HR-V 1.5 MT Elegance - już od 391,81 zł netto miesięcznie*
PEUGEOT 2008 STYLE - już od 509 zł netto miesięcznie*
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 200 już od 1299 zł netto miesięcznie**
* Honda i Peugeot - przy założeniu 45% wpłaty własnej i 59 rat.
** przy założeniu 10% wpłaty własnej i 48 rat.
Po dalsze szczegóły zapraszamy do salonu.

Grupa Mojsiuk - Firma Roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez
Środkowopomorską Radę Naczelnej
Organizacji Technicznej w związku z 45.
edycją Koszalińskich Dni Techniki
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ODWIECZNE PYTANIE:
DIESEL, CZY BENZYNA?
Autor: Agata Ossowska

Tytułowy dylemat jest poważniejszy niż mogłoby się wydawać. Zwolennicy obu opcji
zawzięcie bronią swojego stanowiska. Pada wiele argumentów. Kiedy przychodzi czas
decyzji i trzeba samemu wybrać silnik - warto wiedzieć, jak nie dać się ponieść
emocjom i zdecydować na podstawie racjonalnych przesłanek. Z prośbą o radę
warto zwrócić się do fachowców. My zapytaliśmy Piotra Rowińskiego,
właściciela koszalińskiej Auto Galerii.

m

ogłoby się wydawać, że wybór
rodzaju silnika to po prostu decyzja o jednej z możliwych przy
kupnie samochodu opcji. Nic
bardziej mylnego! Po pierwsze
opinie w tej sprawie są niezwykle
silnie spolaryzowane. Po drugie jak się okazuje - na pytanie „diesel czy benzyna” nie ma po prostu
jednoznacznej odpowiedzi. Pod uwagę trzeba wziąć przynajmniej
kilka aspektów.
- To temat, który wzbudza ogromne kontrowersje, dzieli ludzi na
równi z polityką i kwestiami światopoglądu - żartuje Piotr Rowiński. I zaraz dodaje: - Decyzja o kupnie samochodu, wybór marki
i wszystkich dalszych parametrów to sytuacja, która wiąże się z dużymi emocjami. Wiele osób uważa się przy tym za specjalistów, każdy jest stuprocentowo przekonany o swoich racjach. Silnik to jeden
z tematów najbardziej gorących sporów.
Według doświadczonych sprzedawców nie ma jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, który silnik jest lepszy. Oprócz konkretnych
parametrów, o których niemal bez końca można czytać w sieci, przy
wyborze kierujemy się również modą i napotykamy na rady znajomych oraz członków rodziny. Doświadczeni sprzedawcy wiedzą
jednak, że aby podjąć właściwą decyzję, trzeba przeanalizować
kilka istotnych punktów i szczerze odpowiedzieć na proste pytania. Z pomocą przy przeprowadzaniu takiej analizy potrzeb przyjść
Piotr Rowiński, właściciel Auto Galerii
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mogą handlowcy z Auto Galerii. Ich wiedza pozwala prawidłowo
zorientować się w gąszczu informacji.
Ile kilometrów przejedziesz?
- Najważniejsze pytanie brzmi: „ile kilometrów przejeżdżasz
w ciągu roku?” - tłumaczy Piotr Rowiński. - Dlaczego właśnie to jest
istotne? Samochody z silnikiem Diesla są tańsze w eksploatacji, zużywają mniej paliwa i jest ono nieco tańsze. Dopłacić trzeba jednak
za sam silnik. Różnica w cenach nowych samochodów z silnikiem
Diesla i benzynowym to od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli więc jeździmy niewiele, na przykład do 15-20 tysięcy kilometrów rocznie, to tylko pozornie zaoszczędzimy. Tak naprawdę
nie zwróci się wówczas inwestycja w droższy silnik.
Nowy czy używany?
Zdaniem specjalistów w silnik Diesla w nowym samochodzie
warto zainwestować, kiedy pokonywane rocznie trasy sięgają ponad 20 tysięcy kilometrów. W portfelu zostanie wówczas więcej
pieniędzy. Kupując używany samochód, można skusić się na silnik
Diesla również jeśli planujemy przejeżdżać w ciągu roku mniej niż
15 tysięcy kilometrów. Za silnik Diesla w używanym samochodzie
zapłacimy wciąż nieco więcej, ale różnice cen w obrębie poszczególnych roczników i przy porównywalnych przebiegach nie są już
tak duże. Za to spalanie może być nawet o 50-60 procent mniejsze!
Problematyczny filtr
Liczba kilometrów to jednak nie wszystko. Wybierając silnik,
warto przewidzieć jaki będzie sposób korzystania z samochodu:
jak długie odcinki będziemy regularnie pokonywać. Dlaczego to
istotne?

Zwolenników ekologicznych rozwiązań przekona za to z pewnością fakt, że to właśnie dzięki nowoczesnym filtrom do atmosfery
dostaje się mniej zanieczyszczeń.
Emocje czy chłodna kalkulacja?

- Diesel nie lubi krótkich tras - mówi Piotr Rowiński. - To silnik, który musi regularnie rozgrzewać się do wysokich temperatur i do nich
został przystosowany. Jest to możliwe dopiero przy dłuższej jeździe. W silnikach Diesla montowane są filtry cząstek stałych (DPF),
które przy regularnym przejeżdżaniu krótkich odcinków w rodzaju
„dom - praca - sklep - dom” po prostu się zapychają. Resztki spalin
nie dopalają się.
Klienci obawiają się problemów z filtrami DPF. To jeden z koronnych argumentów przeciwników diesla i źródło realnych problemów. Te ostatnie zaczynają się jednak od niewłaściwego dla
tego rodzaju silnika sposobu użytkowania samochodu, co można
przewidzieć poświęcając chwilę na refleksję przed wyborem auta.
www.auto-galeria.com.pl

Kryteria podjęcia decyzji są jak widać dość precyzyjne. W opinii
handlowców Polacy mimo wszystko chętnie kierują się sezonowymi modami. A silniki Diesla są nadal modne.
- Powtarzam zawsze, że tu nie ma miejsca na emocje i należy kierować się wyłącznie możliwościami domowego budżetu - tłumaczy Piotr Rowiński. - Dla chwili emocji nie warto narażać się na sytuację, w której staniemy się niewolnikami drogiego w eksploatacji
samochodu. Łatwo dać się ponieść fantazji. To tak jak z kupnem telewizora - w sklepie kusi ten największy, ale w domu okazuje się, że
nie da się oglądać telewizji, bo ekran jest zbyt duży i nie da się uzyskać odpowiedniej odległości od niego. Ja też mam jeden duży
samochód, który pali nawet 14 litrów na „setkę”. Nie jeżdżę nim.
Wybieram ten, który zużywa 6 litrów paliwa. To są wbrew pozorom
ogromne koszty w skali roku. Proponuję to przeliczyć na miesiące
i dni. Szkoda pieniędzy na chwilowe zachcianki.
Właściciel Auto Galerii ma dla swoich klientów jeszcze jedną
ważną radę, bez względu na silnik jaki wybierają: - Wszystkim życzę,
żeby sytuacja gospodarcza pozwoliła na swobodny wybór samochodu, a póki co - zwracajmy uwagę na to, gdzie tankujemy paliwo
i wybierajmy dobre, renomowane stacje. Paliwo złej jakości jest jak
jedzenie fast foodów. Niezależnie od tego jaki silnik wybierzemy,
paliwo może go uszkodzić. A w sprawie dylematu „diesel czy benzyna?” powtórzę jeszcze raz: nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zapraszam do Auto Galerii - z pewnością pomożemy dobrać najlepiej
dopasowane rozwiązanie do Państwa potrzeb.

Salon 608 888 188

Serwis 694 400 600

Myjnia 694 400 500

fot. Wojtek Grela
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STREFA SAUN W AQUAPARKU:
PO ZDROWIE, RELAKS I ODPORNOŚĆ
Autor: Agata Ossowska / foto: Mariusz Kuik

Koszaliński Park Wodny szybko i na stałe wrósł już w mapę miejskich atrakcji.
To przestrzeń stworzona do rodzinnej zabawy, szlifowania kondycji i umiejętności
pływackich, ale nie tylko. Każdego dnia można się tu zrelaksować, znaleźć chwilę
tylko dla siebie, dbając przy tym jednocześnie o ciało i umysł. Wizyta w strefie
saun Parku Wodnego to prawdziwy rytuał.

r

egularne pobyty w saunie przywracają
równowagę ciału i duszy. Dzięki takim
seansom można głęboko się zrelaksować i szybko nabrać nowych sił. Wizytę w saunie można połączyć z pływaniem lub ćwiczeniami w siłowni. Sauna
również poprawia kondycję, a do tego wzmacnia układ krążenia
i odporność, leczy drogi oddechowe, pomaga w dolegliwościach
reumatycznych i pielęgnuje skórę. Są i przeciwwskazania – możemy
przeczytać o nich przed drzwiami każdej z saun lub zapytać o radę
personel tej strefy Parku Wodnego.

Strefa saun to wydzielona część obiektu. Króluje tu półmrok,
przyciszone rozmowy, światło świec i piękne zapachy. To zaciszne,
intymne miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Codziennie odbywają się tu prawdziwie magiczne rytuały saunowe wykonywane przez doświadczonych saunamistrzów.
- Saunamistrz to osoba, która za pomocą skomplikowanych ruchów ręcznika rozprowadza gorące powietrze wraz z olejkami aromatycznymi po wnętrzu sauny – wyjaśnia Monika Tkaczyk, prezes
Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie. - Ten zawód to w Polsce wciąż nowość, choć – na wzór innych krajów – również i u nas
organizuje się już zawody w tej branży. Saunamistrz podczas seansu

STYL ŻYCIA 49

50 STYL ŻYCIA

używa dobranych przez siebie kompozycji zapachów, a ręczniki rozprowadzające ciepło fruwają w doświadczonych rękach naprawdę
widowiskowo.
Takie rytuały odbywają się w Parku Wodnym każdego dnia od
godziny 18:00, a każdy z nich trwa kilkanaście minut.
Co jeszcze czeka na nas w strefie saun Parku Wodnego? Różnorodność saun jest tu imponująca.
- Fińskie sauny suche to idealna metoda detoksykacji organizmu,
która jednocześnie umożliwia fizyczny i psychiczny odpoczynek –
mówi Monika Tkaczyk. – Dodatkowo pielęgnuje skórę i pozwala
skutecznie walczyć z cellulitem.
Po wyjściu z takiej sauny trzeba obniżyć temperaturę ciała. I tu
z kolei polecana jest terapia szokowa – warto skorzystać z zimnego
prysznica lub odwiedzić komorę śnieżną, w której panuje temperatura około – 10 stopni Celsjusza i można natrzeć skórę lodem. Gwałtownie kurczą się wówczas naczynia krwionośne, które wcześniej
pozostawały mocno rozszerzone. Takie działania są bardzo pobu-

dzające, zmniejszają napięcie mięśni, łagodzą bóle i poprawiają
odporność.
W Parku Wodnym znajduje się również łaźnia parowo-błotna,
w której można skorzystać z błotnych okładów i maseczek, a także
sauna ziołowa.
- Sauna ziołowa to idealne połączenie sauny i leczniczego działania ziół – opowiada Monika Tkaczyk. – Główną rolę odgrywają
w tym przypadku specjalne mieszanki ziołowe, które korzystnie
wpływają na drogi oddechowe i odporność. Z kolei osoby, którym
szczególnie zależy na pięknym wyglądzie skóry, mogą skorzystać
z seansu parowo-błotnego i zrobić sobie okłady z błota o różnych
właściwościach. Taka terapia złuszcza martwe komórki naskórka,
wzmacnia i pielęgnuje skórę.
To nie koniec gorących wrażeń! W Parku Wodnym można też
skorzystać z sauny na podczerwień – polecanej przez specjalistów
w różnego rodzaju schorzeniach mięśni i kości – polecają ja lekarze
i fizjoterapeuci. W saunie do koloroterapii poddajemy się z kolei
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Makijaż: Karolina Maciejewska

dobroczynnemu działaniu światła o różnych kolorach i natężeniu.
Po seansie w saunie można odprężyć się w nastrojowo urządzonym pokoju wypoczynkowym lub zamówić chłodzące napoje w barze dedykowanym wyłącznie strefie saun. W Parku Wodnym jest
też szansa na zdobycie delikatnej, naturalnej opalenizny. Wystarczy
krótka sesja opalania na „słonecznej łące”, czyli pod specjalnymi
lampami emitującymi łagodne promienie UV. Sprawiają one, że
opalenizna jest bardzo naturalna, a w pierwszej kolejności następuje migracja już istniejącej melaniny do górnych warstw skóry. To
nowoczesna i zdrowa forma opalania.
Strefa SPA Parku Wodnego to również jacuzzi (zlokalizowane
zarówno wewnątrz budynku jak i pod gołym niebem), relaks na
podgrzewanych leżankach, możliwość skorzystania z profesjonalnego masażu, gabinetu biczy szkockich i groty solnej. Wszystkich
tych atrakcji wystarczy z powodzeniem na kilka godzin relaksu. I nie
trzeba odkładać go na weekend – ta część Parku Wodnego czynna
jest także w dni powszednie (od 16:00 do 22:00). W tym czasie nad

bezpieczeństwem korzystania z saun czuwa doświadczony i pomocny personel.
Okazją do zanurzenia się w ten świat relaksu są tematyczne imprezy organizowane w Parku Wodnym. Dotychczas odbyła się tutaj
m.in. Noc Saunowa i Andrzejki, a także cieszący się dużą popularnością wieczór tylko dla pań.
- Kobiety opowiadają nam, że to fantastyczne, kiedy z saun
i wszystkich atrakcji strefy SPA mogą korzystać wyłącznie we własnym gronie – mówi Monika Tkaczyk. – Mogą wtedy bez skrępowania paradować w błotnych maseczkach, rozmawiać i poznawać
świat saun. Dlatego chcielibyśmy, aby te imprezy odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu.
Z saun najlepiej korzystać regularnie – najlepiej wpływają wówczas na zdrowie i kondycję. Pobyt w strefie saun Parku Wodnego
kosztuje od 18 złotych za pół godziny, można też opłacić go razem
z biletem do części basenowej. To świetna propozycja na kilka godzin rekreacji i relaksu na najwyższym europejskim poziomie.
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KARTINGI
WRACAJĄ DO KOSZALINA
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela i archiwum ST Racing

Koszaliński tor kartingowy znów ożyje. Tomasz Salach, kiedyś zawodnik a obecnie trener
sportu motorowego prowadzący zespół wyścigowy ST Racing, wczesną wiosną ogłosi
zapisy do sekcji kartingowej dla dzieci. Wierzy, że pojawią się w niej talenty na miarę
Roberta Kubicy, który właśnie na koszalińskim torze rozpoczynał karierę sportową. Panu
Tomaszowi marzy się, by Koszalin gościł znów zawody kartingowe rangi mistrzowskiej.

m

ało kto zdaje sobie sprawę z faktu, ze Koszalin dysponuje jednym
z najlepszych torów kartingowych
w Polsce! Zbudowany w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, przez jakieś 20 lat był areną imprez gokartowych najwyższej klasy – z mistrzostwami Polski i zawodami międzynarodowymi na czele.
Swoją przygodę z kartingiem rozpoczął na nim również Tomasz
Salach: pasjonat, trener, promotor sportu motorowego, który pięć
lat temu postanowił połączyć pasję z biznesem, zakładając firmę
i nieco później zespół wyścigowy z bazą w koszalińskim Motoparku
przy ulicy Gnieźnieńskiej.
Pan Tomasz zaczął się ścigać w 1986 roku, mając 10 lat. Zrobił
to z inspiracji ojca – pana Leszka Salacha, kiedyś również zawodnika. Tak wspomina początki: - Ojciec nigdy nie naciskał. Czekał na
moment, kiedy ja sam powiem, że chcę. Tak samo robię z moimi
córkami. Nie zmuszam ich do jeżdżenia, ale zachęcam. Starsza,
ośmiolatka, spróbowała i powiedziała, że to nie dla niej. Młodsza,
która ma pięć lat, rwie się do gokartów.
Jak się okazuje, przepisy się zmieniły i obecnie zaczynać naukę
jazdy na gokartach mogą nawet trzyletnie dzieci. Wszystko oczywiście po badaniach lekarskich i stwierdzeniu wystarczającej koordynacji psychiczno-ruchowej maluchów. - Miałem takiego małego
zawodnika z okolic Darłowa, który w wieku trzech lat fenomenalnie
jeździł. Ale w pewnym momencie stwierdził, że jego sportem będzie piłka nożna. To normalne. Dzieci często zmieniają zainteresowania. Nie można ich do niczego zmuszać.
Tomasz Salach jako zawodnik startował przez 10 lat. Już w pierwszym roku treningów znalazł się w finale Mistrzostw Polski, zajmując
w nim czwarte miejsce. Zawody te odbyły się na torze w Koszalinie.
- Nigdy nie przywiązywałem wagi do trofeów – wspomina. - Zawsze
starałem się poprawić swoją jazdę i na tym się koncentrowałem. To
zawsze było najważniejsze.
Chudsze lata minęły
Do końca lat 80. ubiegłego wieku sekcje kartingowe w Polsce
gromadziły parę tysięcy zawodników. Działały często przy szkołach,
dużych zakładach pracy. Wraz ze zmianą ustroju i przemianami gospodarczymi ich liczba dramatycznie się zmniejszyła. Odtąd kto chciał
uprawiać karting, musiał robić to za własne lub sponsorskie pieniądze.
Z czasem sport kartingowy odbudował się w ramach Polskiego Związku Motorowego. Ale jeździ już dużo mniej zawodników.
Kluczowa jest dostępność sprzętu. Kto nie ma sponsora albo nie
trenuje w dobrze prowadzonym zespole, musi wszelkie wydatki sfinansować samodzielnie.
Porównywanie sił i umiejętności
Pieniądze coraz bardziej liczą się w tym sporcie nie tylko w Polsce.
Stąd głównymi arenami zmagań kartingowców w Europie są zawody pucharowe organizowane najczęściej pod markami producentów sprzętu, a nie dużo droższe imprezy rangi mistrzowskiej oparte
na skomplikowanych regułach federacji i związków motorowych.
Podobnie jest w Polsce – tu również dominują puchary. Między innymi z tej przyczyny, że w pucharach niedozwolone są przeróbki,
które generują duże dodatkowe koszty, a przez to uniemożliwiają
starty słabszym finansowo zespołom. Pan Tomasz wyjaśnia: - W polskich pucharach wystarczy mieć jeden silnik, jeden „wózek”, żeby
pojechać dobrze. A w zawodach opartych na innych zasadach trwa
coś na kształt wyścigu zbrojeń.
Warto jednak dodać, że tam gdzie w grę wchodzą większe pieniądze, następuje szybszy awans zawodników kartingowych do wyścigów stricte samochodowych. Nie znaczy to, że „pucharowcy” są
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bez szans. Pozytywnym przykładem jest Patryk Szczerbiński, z którym zespół ST Racing współpracuje. Patryk pochodzi z Koszalina,
a obecnie mieszka w Manchesterze w Anglii, gdzie studiuje i startuje w wyścigach samochodowych: - Po kartingu dostał się do tzw.
jednomiejscówek. Później trafił do polskiego zespołu Verva Street
Racing do Orlenu, a przez dwa sezony jeździł w Porsche Super Cup.
To naprawdę imponująca kariera – komentuje Tomasz Salach.
Talent i trening
Dawniej najmłodszymi adeptami kartingu byli 10-latkowie, obecnie właściwie nie ma ograniczenia wiekowego. Liczy się tylko to,
czy dziecko ma wystarczającą koordynację ruchowo-motoryczną.
W praktyce: czy umie skupić się na torze i czy panuje nad używaniem pedałów gazu oraz hamulca przy jednoczesnym prawidłowym operowaniu kierownicą.
Na początku trening polega na wyrabianiu prawidłowych odruchów. Ale jak się okazuje, konieczna jest również dbałość o ogólną
kondycję fizyczną. – Ona bardzo się liczy – wyjaśnia pan Tomasz.
- Gokart wygląda niepozornie, ale podczas jazdy generuje przeciążenia i zawodnik musi opanować skutki działania tych ogromnych
sił. Tutaj nie ma wspomagania w układzie kierowniczym, jak w naszych współczesnych samochodach osobowych. Tutaj trzeba naprawdę z przeciążeniami powalczyć wyłącznie siłą mięśni. Wbrew
pozorom karting jest wymagający kondycyjnie.
Zespół TS Racing, choć istnieje krótko, ma na koncie liczące się
sukcesy. W tym roku tytuł wicemistrza Polski w kategorii międzynarodowej zdobył Patryk Szczerbiński, a drugi tytuł wicemistrzowski – Jakub Dobroszczyk (Patryk Szczerbiński w finale światowym
jechał już na czwartym miejscu, wyprzedzając 360 zawodników,
ale wyeliminował go defekt gokarta). W poprzednim roku pierwszym wicemistrzem Polski w kategorii BABY ROK (zawodnicy do
10. roku życia) został Aleksander Klimaszewski. Puchar Polski w kategorii SUPER ROK (kategoria dla zawodników powyżej 30. roku
życia) wygrał Sławomir Murański. Ale największym osiągnięciem
było zdobycie w 2013 roku (tuż po powstaniu teamu) tytułu pierwszego wicemistrza Pucharu Świata na włoskich zawodach RobCup
International; to również sukces Sławomira Murańskiego.

Trening fizyczny to indywidualna sprawa każdego zawodnika.
W teamie odbywa się wyłącznie szkolenie jazdy. – Tak jak u lotników, w kartingu najważniejsza jest praktyka, czyli jak największa
liczba godzin spędzonych w gokarcie na torze – mówi trener. – Najważniejsze u młodego zawodnika, żeby jak najwięcej jeździł. Często
zmieniamy im tory, bo na jednym torze jeździ się łatwiej, na innym
trudniej. Są kierowcy fenomenalni, którzy nie potrzebują dużo jeździć, ale to wyjątki. Jeśli do tego są odpowiednio przygotowani
fizycznie, radzą sobie doskonale. Jeśli fizycznie przygotowani są
słabo, mimo talentu będą mieć kłopot, by pojechać szybko.
Co to znaczy „szybko” w przypadku gokartów? Maksymalne
prędkości osiągane najszybszymi gokartami dochodzą do 150
km/h (typowa max. prędkość wynosi około 130 km/h), a średnia
prędkość okrążenia podczas wyścigów mieści się w przedziale od
90 do 100 km/h.
Typowy trening kartingowy rozpoczyna się od przemarszu po
torze. Jak wyjaśnia trener, trzeba przejść po torze, omówić każdy
zakręt, ustalić jak powinno się go przejechać, gdzie powinny być
miejsca hamowania, jak powinna wyglądać praca rąk na kierownicy.
Zawodnik wyjeżdża na asfalt, a osoba trenująca go obserwuje, co
zawodnik robi na torze. – Trener od razu zaznacza sobie w notatkach,
gdzie zawodnik się myli i od razu po zjeździe z toru informuje zawodnika, gdzie popełnia on błędy, gdzie powinien poprawić jazdę,
jak to powinno wyglądać. I następnym razem patrzymy czy koryguje
te elementy - mówi Tomasz Salach. - Pomiędzy przerwami w treningu osoba odpowiedzialna za sprzęt sprawdza gokart a zwłaszcza
jego silnik, bo na powodzenie startującego składają się trzy elementy: 30 procent to dobrze ustawione podwozie, kolejne 30 procent to
dobrze zestrojony motor, 30 procent - predyspozycje i umiejętności
kierowcy. Reszta to kwestia szczęścia – śmieje się trener.
Opanowanie zostaje na całe życie
Poboczną, ale bardzo ważną korzyścią z uprawiania kartingu
przez młodych ludzi jest doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.
Zdaniem szkoleniowców wyrobione prawidłowe nawyki, a także
świadomość jak niebezpieczne mogą być kolizje drogowe, powodują spokojniejszą i bardziej odpowiedzialną jazdę na co dzień.
- Kierowca kartingowy który się przesiada do auta, będzie jeździł
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bezpiecznie – przekonuje Tomasz Salach. – Popularnie mówi się,
że się już wyszalał na torze, więc nie robi tego na drodze. Ale tak
naprawdę, jeśli miał na torze parę incydentów bądź małych wypadków, wie, co może stać się z rozpędzonym samochodem. Gokart
jest mały i razem z kierowcą waży 150 kg, a jednak przy różnych
ewolucjach wszystko dzieje się tak szybko, że nie sposób zareagować. A co dopiero przy dużej prędkości podczas jazdy samochodem ważącym na przykład tonę czy półtorej tony.
Zespół
W krajach, w których sport kartingowy jest najpopularniejszy, czyli we Włoszech i Wielkiej Brytanii czynnych zawodników jest po kilka tysięcy. W Polsce ściga się ich zaledwie około trzystu. W zespole
powołanym do życia trzy lata temu przez Tomasza Salacha jest ich
12. Dzieci i młodzież szkolna, ale również dorośli którzy kiedyś marzyli o gokartach, a nie zdołali wcześniej tego sportu popróbować.
Nie jest to zespół złożony wyłącznie z koszalinian. Należą do niego zawodnicy z Warszawy, Gdańska, Katowic, Wrocławia, a nawet
z Tarnowa.
Treningi organizowane są na różnych torach (np. w Zielonej Górze, Bydgoszczy albo… we Włoszech, kiedy u nas jest jeszcze zbyt
zimno a tam już wiosna w pełni). - Dwa tygodnie przed treningiem
wszyscy są informowani, że spotykamy się w określonym miejscu.
Muszą potwierdzić przyjazd. Jeżeli nie przyjadą, nie zabieramy
z sobą ich sprzętu.
Zawody cyklu pucharowego w Polsce odbywają się na zmianę na
różnych torach, stąd tak ważne jest, by poznać ich jak najwięcej. Sezon w Europie zamyka Puchar Świata, który odbywa się najczęściej
we Włoszech.
W poszukiwaniu talentów
Oprócz dotychczasowego zespołu wiosną przyszłego roku ruszy
w Koszalinie szkółka kartingowa organizowana przez Tomasza Salacha: - Wcześniej przeprowadzimy małą kampanię informacyjną
skierowaną do rodziców. Chcemy sprawdzić, jaki jest tutaj potencjał, jeśli chodzi o przyszłych zawodników.
Jak już wspomnieliśmy, naukę jazdy na gokartach rozpocząć

mogą nawet małe dzieci. I oczywiście nie tylko chłopcy. – W tym
momencie w naszym zespole nie mamy żadnej dziewczyny, ale
w polskim kartingu w tym sezonie startowały trzy młode panie i doskonale dawały sobie radę – mówi trener. - Żeby brać udział w zajęciach szkółki, mały kierowca musi przejść badania w lekarskiej przychodni sportowej. Musimy mieć pewność, że nie ma jakichkolwiek
przeciwskazań do uprawiania tego sportu.
Kiedy szkółka ruszy? Jak ocenia pan Tomasz, będzie to zapewne
przełom marca i kwietnia 2016 r. – Muszą być odpowiednie warunki
atmosferyczne, czyli minimum 12 stopni Celsjusza i pogoda bezdeszczowa – wyjaśnia trener. – Koszaliński tor jest do nauki odpowiedni, bo jest bardzo bezpieczny. Gwarantuje dobrą widoczność,
dzięki czemu cały czas możemy obserwować zawodnika. W początkowej fazie nauki, kiedy dziecko dopiero zaczyna, na torze czuwają
nad nim dwie osoby. Pierwsze przejazdy odbywają się zawsze z instruktorem, który siedzi obok i podaje wskazówki.
Być może pojawią się w szkółce TS Racing talenty na miarę tytułów mistrzowskich. Koszaliński tor pamięta wiele istotnych dla polskiego sportu motorowego osób i momentów.
Leszek Salach, ojciec pana Tomasza, jest żywą jego kroniką: - Tor
zawdzięczmy Januszowi Wasiakowi, dyrektorowi „samochodówki”,
w której się uczyłem. Kiedy pojechaliśmy na pierwsze Mistrzostwa
Polski Szkół Samochodowych i je wygraliśmy, plany dyrektora mogły się zrealizować i obiekt powstał. W 1969 roku odbyły się na
tym torze pierwsze zawody. Po rozbudowie możliwe było rozgrywanie nawet zawodów międzynarodowych. Ścigaliśmy się tutaj ze
Szwedami czy Finami w ramach Pucharu Bałtyku. Ten tor może być
znowu perełką w regionie! Warto wykorzystać jego atuty i warto
pamiętać, że nasza szkoła samochodowa była kiedyś jednym z największych producentów gokartów w Polsce. Ja sam jeździłem od
1966 do 1982 roku z czterema latami przerwy na motocross. Liczę
na to, że tor znowu ożyje. Dużo czasu spędzał na nim Robert Kubica. Zaczynał jako sześciolatek, a potem przyjeżdżał na całe wakacje.
Dotąd mówi, że Koszalin ma najładniejszy obiekt kartingowy w Polsce! Grzech go nie wykorzystywać.
W Polsce działa tylko kilka zespołów takich jak ST Racing. Zawody
odbywają się na zaledwie pięciu torach kartingowych. Koszaliński
ma szansę do nich dołączyć.

Kontakt: Koszalin, ulica Gnieźnieńska 8a; stracing@gmail.com; tel. +48 501 780 949
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Olśniewająca
i wyjątkowa
Zdjęcia: Emilia Wojciechowska/ Peacock Art
MUA: Katarzyna Konkolewska
Modelki: Katarzyna Konkolewska, Johanna Mausch
Aranżacja: Mooi Szczecin

K

olorystyka nowej kolekcji w Salonie Via Di Moda w wyrafinowany sposób odzwierciedla obowiązujące trendy tego sezonu. Ponadczasowa czerń uwodzi formą oraz odważną interpretacją modnych w tym sezonie żakardowych spódnic w długości midi. Klasyczne fasony przełamują lśniące materiały i oryginalne detale. Salon Via Di Moda reprezentuje czołowe włoskie marki odzieżowe takie jak Marella,
PennyBlack, Patrizia Pepe oraz akcesoryjne Furla i Ti Sento.
ad
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Zdjęcie z lewej strony
Katarzyna (modelka po lewej stronie)
koszula
Penny Black 565 PLN
spódnica Penny Black 775 PLN
Johanna (modelka po prawej stronie)
koszula
Penny Black 545 PLN
spódnica Penny Black 719 PLN
Zdjęcie z prawej strony
Johanna (modelka po lewej stronie)
golf
Marella
190 PLN
spódnica Marella
988 PLN
torebka
Furla
1800 PLN
Katarzyna (modeka po prawej stronie)
sukienka
Marella
1258 PLN
naszyjnik
Tatami
539 PLN
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Johanna (modelka po lewej stronie)
sweterek Marella
780 PLN
spódnica Penny Black
719 PLN
Katarzyna (modelka po prawej stronie)
bluzka
Marella
694 PLN
spódnica Bunny The Star 500 PLN
portfel
Patrizia Pepe
632 PLN
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Katarzyna (modelka po lewej stronie)
sukienka Marella
988 PLN
naszyjnik Tatami
546 PLN
Johanna (modelka po prawej stronie)
sukienka Patrizia Pepe 961 PLN
naszyjnik Marella
305 PLN
futerko
Marella
1363 PLN

Via Di Moda, al. Wojska Polskiego 20 (wejście od Bogusława), 70-470 Szczecin, tel. 91 433-06-37
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Było
nie było
jacek rujna
Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dziennikarz, redaktor. Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności. Mieszka
w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

w
"

latach PRL-u siedzieliśmy
na trzepaku, piliśmy wodę
ze szlaucha, mieliśmy
prawdziwych przyjaciół,
a nie żadne komputery,
zlizywaliśmy
oranżadę
w proszku z dłoni…” – tak
wyglądają natchnione i pierdołowate memy z Facebooka. Nie
zgodzić się - nie można. Wiadomo, człowiek miał 10-15 lat, zawsze było z górki. No dobra. Co mamy zamiast tego, co było?

D - dynamo
Rower dziś jest częścią lansu; nie jest sprzętem do przemieszczania się. Na rower się nie wskakuje, żeby popedałować na róg
do sklepiku. Co to, to nie! Rower ma technologie, zna mody. Trzeba rower wymieniać co dwa sezony, a strój na rower to już osobna
– zresztą porąbana – historia. Rower nie jest dziś rowerem. Kiedyś
dzieciaki pożyczały sobie jeden, żeby ścigać się na czas, czekały do
Komunii Świętej na sprzęt, dziś stał się modą i alternatywą dla braku… - (patrz: „cycki”). A co to jest dynamo, to już nikt nie wie, bo są
ledy.

A – armia zwana wojskiem
Będąca częścią Układu Warszawskiego polska wojskowość
osadzała się na wyrywaniu z rodzin 19-latków, którzy w koszarach
przechodzili „szkołę życia”. Żeby nie pójść do wojska musiałeś być
orzeczonym wariatem z papierami, gruźlikiem, zdeklarowanym homoseksualistą, zdać na studia, względnie wstąpić do seminarium
duchownego. Do zapomnianej legendy przeszły już pieśni rezerwy
na dworcach PKP: „a szef jej na to: spie…, do widzenia pani”. Rezerwa rządziła, potem chusty swoje z trupią czaszką wieszała na ścianie
w domu i w zasadzie to był koniec życiowych przygód większości
Polaków. Jak trzeba było, to wojsko strzelało do stoczniowców.

G - gra i gazeta
Gazety służyły kiedyś do wszystkiego oprócz czytania. Wielkie papierowe płachty donoszące, że w Ameryce biją murzynów,
a w Polsce wprawdzie zdrożało mięso, ale za to potaniały lokomotywy… - wstyd wspominać. Straceńcy wsiadający zimą na motocykl
Junak względnie WSK opatulali się (pod kurtką ze skaju) gazetami. I mówili, że ziąb nie przenika makulatury. A gry? Chłopcy grali
w kapsle, dziewczyny skakały w gumie z kalesonów, hazardowało
się monetami w grę „w dołek”. Grało się w podchody, była też jednak zawsze jakaś gra wstępna jak już się człowiek zdecydował na
swój „pierwszy raz”. Dzisiaj wszystkie gry się kupuje.

B – bieganie i biblioteka
Kiedyś do biblioteki się szło, a biegło wyłącznie do autobusu.
Dzisiaj stanęło wszystko na głowie: biblioteki umierają, nikt już nie
zna zapachu książek, radości wyszukiwania pożądanej pozycji, nikt
nie pamięta lawendowego dostojeństwa Pań Bibliotekarek. Cyk-pstryk i masz mniej więcej dane w Wikipedii. Ale książka nie umarła
i nie umrze, a mam nadzieję, że biblioteka też nie. Co do biegania
sprawa jest prosta: jakby Pan Bóg chciał, żeby ludzie biegali, to by
nas stworzył z czterema łapkami albo kopytkami.

I - Internet
Pamiętacie „Powrót do Przyszłości”, gdzie młody McFly ląduje
w roku (bodaj) 2015? Deskorolki bez kółek, latające samochody…
Kolejny raz się okazało, że nawet wizjonerzy z Hollywood mają
ograniczenia. W tym filmie nie ma Internetu! Nikt nie łączy się z siecią. Szczytem techniki są sprzężone faksy. Nie ma tam telefonów
komórkowych. Może się to wydać nieprawdopodobne, ale wtedy –
w czasach PRL – wszyscy ludzie łącznie z Ameryką, żyli bez Internetu
i komórek. I jakoś sobie dawali radę.

C – cycki albo brak cycków
Wychowani w czasach PRL-u nie mieli dostępu do wyżej wymienionych dóbr między drugim a piętnastym (powiedzmy) rokiem życia.
Deską ratunku była pokątna szwedzka wymiętolona kolorowa gazeta
ojca odkryta gdzieś w szafie pod świątecznym serwisem z Chodzieży. Ale wyobraźnia pracowała i litości nie było: biust to musiał być
biust! Dziś czasy takie, że na pokazie mody snują się deski z sękami,
a „wielcy kreatorzy mody”, którzy wychodzą na koniec pokazu, mają
zazwyczaj większe to niż wszystkie anorektyczki z ich stajni.

J – jaranie
Flagowym serialem PRL-u była „Wojna domowa”. Nuda, nuda,
nuda. Ale jest jeden odcinek, gdzie widzimy tzw. „wywiadówkę
w szkole”. W szkolnych ławkach w klasie siedzą rodzice, a pani mówi
o ich dzieciach. Zauważmy: wszyscy rodzice łącznie z nauczycielką
jarają ćmiki - jeden od drugiego odpalane - w klasie jarają, a tu
okna zamknięte, paprotka na parapecie kona. Syf, smród i żenada.
A dziś władze europejskie się szykują, by zakazać jarania we własnym aucie! Duży postęp.
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USB. Klienci kłębią się, markety biją kasę. Kiedyś płaciło się ze swoich, kiedyś w ogóle miało się coś swojego. Dziś działka na kredyt, budowa domu na kredyt, telewizor nad kominkiem to też „szybka pożyczka”… Razem należności na 70 lat. Kiedyś nie zrzucało się rat na
własne dzieci, kiedyś im się coś zostawiało. Dziś zostawia się długi.
P - poczta (patrz też „B”)
„Daremne żale próżny trud, bezsilne złorzeczenia, przeżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia” – napisał był poeta Adam Asnyk.
Poczta Polska umierała, umierała, ale nadal podryguje i bryka. Wydobyła się z zapaści, otrzepała z hiobowych wieści rozpowszechnianych
przez wielbicieli e-maila. Polecam Pocztę Polską. Ostatnio o 7 rano kupowałem znaczek za 4 złote, a pani: - Mam taki z kwiatkiem i inny z muchomorem. Panu sprzedam z muchomorem! Cztery złote się należy...

K - komputer
Trochę już wyżej o tym było, ale jeszcze trzeba. Podobno Amerykanie, gdy wysyłali ekipę na Księżyc, mieli maszynę cyfrową, ale
jej wydajność i moc obliczeniowa była mniejsza niż to, co zapewniał w latach 80. elektroniczny zegarek z melodyjkami przemycony
z Węgier. Rosjanie wysyłając Gagarina w kosmos liczyli pewnie na
palcach. Ale im się udało! Oni wszyscy oswajali sobie moc obliczeniową, dzisiaj moc obliczeniowa oswoiła sobie nas. Na przeróżnych
filmach sprzed lat widać biurko dyrektora, prezesa czy tam adwokata, dwa papiery leżą, jakieś zdjęcie… Nie uderza Was, że tam nie ma
komputera, że te ich biurka w ogóle były niepotrzebne?
Ł - łapówka
No, niestety, zdarzała się kiedyś często. Samochody wprawdzie
nie miały za bardzo możliwości na złamanie ograniczenia prędkości, ale za to zawsze jakieś światło się nie świeciło, kierownica miała
luz, opona wyłysiała. Milicjant przychodził, urządzało się pogwarkę
typu „panie kierowco, panie władzo”, brał pięć dych na dzisiejsze
i wszyscy byli zadowoleni. A jak kierowcą była pani (patrz litera C),
to tylko napomnienie wystarczało i niewinny flircik. Teraz? Milionowe łapówy się przelewają z konta na konto na Kajmanach. Gazety wrzeszczą o tym. Jak kogo nawet na gorącym uczynku złapią
z walizką kasy, to się popłacze i wniesie kaucję… (Ale tradycja nie
ginie: ostatnio w pociągu Szczecin-Poznań pan konduktor nawet
nie mrugnął).
M i L - Małysz i Lewandowski
Polski sport. Pan Bóg już w niebiosach widać znudził się odwiecznymi modłami zrozpaczonych polskich kibiców i zniecierpliwiony
dał nam jednego po drugim pana Adama i pana Roberta. Wreszcie
Polska dostała herosów. Pani Justyna Kowalczyk miała dołączyć, ale
się jakoś nie udało. W PRL na mecz czekało się jak na święto. Nikt
jednak gęby nie malował, klauna z siebie nie robił, żadnemu kibicowi nie przeszłaby przez usta melodia Pet Shop Boys używana teraz
do żałosnego: „Polska Biało-Czerwoni”. Na szczęście prawdziwi kibice przetrwali. Tylko Ekstraklasa!
N - nauka
System był brutalny: po podstawówce zawodówka, technikum
albo liceum. Zaraz potem (patrz „Armia”) wtrybienie w koleinę. Byłoby to dobre, gdyby nie było kosmicznie przymusowe bez możliwości odwrotu. Ale przyznajmy jedno: człowiek po zawodówce
miał fach w ręku i ma go do dziś. Podobnie absolwenci techników.
Wszyscy oni mogli pójść sobie na studia. Dziś idą na studia, a uniwersytet czy wyższa szkoła tego i tamtego ma swoją siedzibę w każdym powiatowym mieście. Mają papiery i dyplomy, nie mają ani
fachu, ani pracy, ani wykształcenia.
O - ogonek do sklepu
Klient podnieca się na wieść, że oto już-już obniżka w sklepie na
3527%. Reklama w mediach wręcz nakazuje wydać nie naszą kasę.
Nie naszą, bo z kredytu. Żeby kupić kanapę albo coś, co ma gniazdo

R - rosół z kury
Obecnie nie występuje na terenie Europy. Prawdopodobnie dlatego, że kury jajka muszą znosić z pieczątką. Rosołek. Niedzielne wybawienie balujących zbyt mocno w sobotę. Żelazne danie startowe
na szanującym się weselu. Rosół prawdziwy dziś nie istnieje. W sklepach mamy kostki rosołowe, porcje rosołowe, rosół wegetariański,
ale żeby kupić kurę na rosół? Nie da się. Dziś gotowany na nogach
chudego kurczaka, który nigdy nie widział nieba, nigdy na wybiegu
nie dziubał sobie w gówienkach i nie podskakiwał. Rosół bez pietruszki i bez sensu.
S - stringi i sutanna
Ksiądz w sutannie idący po ulicach miast był niegdyś elementem
krajobrazu. Nawet w PRL-u raz po raz się pojawiał, nikt za bardzo
się nie dziwił, sympatycy pozdrawiali, partyjni udawali, że nie widzą.
Teraz w Polsce ksiądz w sutannie występuje wyłącznie w serialach
typu „Ranczo”, ale za to w całej Europie łatwiej (może poza Watykanem) spotkać duchownych muzułmańskich. Co do stringów, to
wiadomo, stary suchar-dowcip: Kiedyś, żeby zobaczyć pośladki
dziewczyny, to trzeba było majty odchylić, a teraz żeby zobaczyć
majty, to trzeba odchylać pośladki”.
U - usługi
Był kiedyś szewc, był również fotograf, był ślusarz. Nie zawracamy
sobie głowy naprawą butów, jeśli są masówką z Chin. Nie doceniamy ani kunsztu ani obyczaju. A ten był kiedyś taki (wcale nie tak
znowu dawno), że rodzina z dziećmi umawiała się do fotografa, szli
do atelier, kościołowo ubrani, trzymało się potem zdjęcia przycięte
ząbkowaną gilotyną w albumie. Dzisiaj byle karta pamięci 64 giga
pomieści milion fotek. Tyle, że nikt ich nie ogląda.
W - wąsy i wargi
Zaczniemy od botoksu, czyli wstrzykiwania czegoś w wargi gębowe gwiazd filmowych. Przez litość nie odsyłamy do litery C. Bo
nie było za dawnych czasów mody, by kobiece usta wyglądały
jak zapiekanka z pieczarkami i z serem - z przewagą buły. Faceci
natomiast heroicznie przez dziesięciolecia powstrzymywali się od
golenia i wszyscy nosiciele wąsa kroczyli dumnie przez świat. Dziś
królują gołowąsy, ale może i ma to sens – właścicielka buzi z botoksem tak czy owak nie poczuje miłego smyrania zarostem przy
namiętnym, zwierzęcym i kudłatym pocałunku.
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Podróż do świata kawy
z Il Buon Caffe

Mały, niezobowiązujący prezent, przywołujący ciepłe skojarzenia. Drobiazg, w którym
drzemie olbrzymia moc. W przedświątecznym zakupowym szaleństwie szukamy czasem
takich drobnych upominków. Dobrą propozycją będzie kawa. I proste, niedrogie
urządzenie do zaparzania jej w sposób, który daje niezwykły aromat. Jeśli kawa,
to nie byle jaka. Po tę najwyższej jakości warto wstąpić do dobrze
w Koszalinie znanej kawiarni Il Buon Caffe.

d

o Il Buon Caffe zwykle wpada się na
szybką kawę, ewentualnie przegląd
prasy. Klienci doceniają kawiarnię już
od dawna, a jej nazwa jest w Koszalinie niemal synonimem przygotowanej
w profesjonalny sposób kawy dobrego gatunku. Dariusz Praczyk, właściciel lokalu i doświadczony barista kładzie ogromny nacisk na rodzaj kawy, którą oferuje swoim
gościom. Znajdziemy tu więc wyłącznie kawę przygotowaną z najlepszych mieszanek ziaren Arabiki i Robusty. I sztandarową dla Il
Buon Caffe kawę pochodzącą z palarni włoskiej rodziny Vergnano.
Kawa firmy Caffe Vergnano to siła wiedzy i pasji czterech poko-

leń. Tajemnica twórców tej niezwykłej marki tkwi w precyzyjnym
doborze plantatorów, od których skupowane są ziarna oraz we
własnym, rygorystycznie kontrolowanym sposobie palenia kawy.
Kawa Vergnano powstaje wyłącznie z wykorzystaniem tradycyjnych
procesów palenia.
Każdy, kto kiedykolwiek starał się wybrać kawę inną niż popularne mieszanki oferowane przez wielkie koncerny spożywcze wie,
że to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa. Aby zorientować się
która kawa jest naprawdę dobra trzeba mieć przynajmniej podstawową wiedzę o gatunkach kawy dostępnych na rynku. W podstawowym zakresie wiedzę te można sprowadzić do świadomości, że
istnieją dwie najważniejsze odmiany kawy – Arabika i Robusta i to

Zapraszamy IL BUON CAFFE ul. Domina 3/6 Koszalin Pon-Piątek 8:30-18:00, Sob-Niedz10:00-15:30
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właśnie proporcje tych rodzajów ziaren mają decydujący wpływ na
jakość kawy. Ostateczny smak i aromat zależą od szeregu kolejnych
czynników, jednak trzeba przyjąć, że to Arabika uznawana jest za
bardziej ekskluzywną odmianę o subtelniejszym smaku. Robusta
jest bardziej gorzka, ma też więcej kofeiny. Uprawa Arabiki jest z kolei trudniejsza, ponieważ to odmiana mniej odporna na choroby.
I właśnie ten czynnik ma istotny wpływ na cenę. Im więcej Arabiki
w mieszance – tym droższy ostateczny produkt.
Wybór najlepszego gatunku kawy to jednak nie wszystko. Aby
w pełni cieszyć się jej walorami należy jeszcze dobrze ją zaparzyć.
Wiedza baristów jest w tym zakresie przeogromna, o czym dobitnie można się przekonać próbując kawy w Il Buon Caffe. W do-

mowych warunkach również można przygotować napój, który
zachwyci smakiem. Wielu amatorów kawy najbardziej lubi napar
przygotowany w kafeterkach, czyli niewielkich czajniczkach do
parzenia kawy na ogniu płytach elektrycznych czy indukcyjnych.
Naczynie działa jak niskociśnieniowy ekspres. Przygotowana w ten
sposób kawa jest bardzo aromatyczna, esencjonalna i mocna.
Sprawdzone, kafeterki firmy Bialetti można, wraz z ziarnami
kawy, kupić w Il Buon Caffe. Tak przygotowany zestaw będzie wyjątkowym prezentem. Osoba, która go otrzyma ma szansę wyruszyć
w niezwykłą podróż pełną nowych smaków. Świat kawy kryje wiele
tajemnic. Ich rąbka uchyli niewielki podarunek z koszalińskiej kawiarni Il Buon Caffe.
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ŚWIĄTECZNE PREZENTY
W OKAMGNIENIU,

CZYLI „ZRÓB TO SAM” DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Autor: Justyna Horków

Wszyscy to znamy: chwila do świąt, choinka już pachnie, barszcz ugotowany, pierniki
upieczone, a z tyłu głowy kołacze myśl „Nie mam prezentów”. Co dalej? Albo
nerwowe przeciskanie się przez tłum w centrach handlowych, albo mozolne
przeszukiwanie otchłani internetowych portali i niecierpliwe oczekiwanie na kuriera
z przesyłką, która może okazać się niewypałem. A przecież wcale nie trzeba
trwonić czasu i pieniędzy, tylko samemu przygotować urocze upominki,
które ucieszą bliskich choćby tym, że poświęciliśmy czas, by je zrobić.
Prezent od serca jest bezcenny. Do dzieła!

m

oda na rzeczy D.I.Y. (z angielskiego: do it yourself – zrób to sam),
czyli wykonane własnoręcznie,
trwa od kilku lat. Autorka tekstu
jest ich wielką orędowniczką.
Dlaczego? Ponieważ możemy
zrobić rzeczy spersonalizowane i unikalne, niedostępne w sklepach, a odpowiadające preferencjom osób obdarowywanych.
Plus dodatkowy walor – ekologia. Do wykonania suwenirów można wykorzystać składniki, które znajdziemy we własnym domu,
słoiki, stare podkoszulki, kawałki drewna czy tasiemki. Ze starych
przedmiotów tworzymy nową jakość. Oczywiście, takie przedmioty nie zawsze są łatwe do wykonania dla osób bez zdolności
manualnych, a ich zrobienie bywa pracochłonne. Poniżej kilka

absolutnie sprawdzonych przepisów, które każdy żółtodziób D.I.Y wykona w godzinę. Nie potrzeba tu nadzwyczajnych talentów,
a jedynie dobrych chęci.
Dla dorosłych – coś dla ciała i ducha
Idealnym podarunkiem na nadchodzące mroźne dni będzie coś
rozgrzewającego i wzmacniającego. Świetnym wyborem są domowe nalewki z owoców sezonowych, które wystarczy przelać do ładnej butelki lub karafki. Nalewki potrzebują jednak czasu, by nabrać
smaku i mocy. W sytuacji, gdy zapomnieliśmy je wcześniej przygotować, warto zrobić „porterówkę”, która już po przygotowaniu
i schłodzeniu jest gotowa do spożycia. Jej dodatkowym atutem jest
ciekawy smak. Do przygotowania trunku potrzebujemy 1 butelkę
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piwa typu porter, szklankę cukru, 1 opakowanie cukru waniliowego
oraz ćwiartkę spirytusu. Przygotowanie zaczynamy od podgrzania
piwa w garnku. Ogień nie może być za duży, inaczej piwo się spieni,
a gaz ulotni. Następnie dodajemy cukier i mieszamy płyn do całkowitego rozpuszczenia. Dolewamy spirytus i delikatnie miksujemy
całą zawartość. Schładzamy i przelewamy do butelek. Cała operacja nie zajmie nam więcej niż 15 minut.
Alkohole to raczej domena mężczyzn, ale dla pań także można
przygotować coś słodkiego i z procentami, np. domowe malibu,
które można stosować do ciast lub deserów. Na przyrządzenie napoju potrzebujemy 3-4 dni, ponieważ jego najważniejszy składnik –
wiórki kokosowe (150 g) trzeba namoczyć w spirytusie (200 ml). Po
tym czasie wiórki odcedzamy (można je wykorzystać do ciasta lub
zrobić kokosanki), a powstały płyn blendujemy z puszkami mleka
skondensowanego: słodzonego i niesłodzonego. Schładzamy i gotowe.
Pozostajemy w tematyce prezentów damskich, które panie cieszą
zawsze: kosmetyki. Przygotowujemy ekologiczny piling naturalny.
Do jego wykonania potrzebujemy wyłącznie naturalnych składników i blendera. Do miski robota kuchennego wsypujemy szklankę
wiórków kokosowych i mielimy około 15 minut do otrzymania oleistej konsystencji. Do masy dodajemy 1/4 szklanki maku lub grubo zmielonych ziaren kawy, 4 łyżeczki miodu i dwie łyżeczki oliwy.
Całość znowu mieszamy. Opcjonalnie można dodać kilka kropel
aromatycznego olejku eterycznego.
Kulinarny pomysł dla osób niepijących alkoholu? Syrop, np. waniliowy – idealny dodatek do kawy, herbaty, ciasta czy lodów. Jego
atutem jest brak konserwantów i sztucznych składników. W garnku
na dużym ogniu podgrzewamy pół litra wody, dosypujemy pół kilograma cukru oraz laskę wanilii. Czekamy aż cukier się rozpuści,
a następnie zmniejszamy ogień i mieszając przez 10-15 minut, doprowadzamy do zgęstnienia płynu. Dodajemy kilka kropel ekstraktu z wanilii i pozostawiamy do ostygnięcia.
Dla tych, co lubią gotować, warto przygotować spersonalizowaną książkę kucharską. Wystarczy kupić gruby zeszyt w twardej oprawie. Za pomocą tasiemki pasmanteryjnej przyklejonej do grzbietu
zrobić wstążkę służącą za zakładkę. Okładkę można udekorować
według własnego pomysłu: kawałkami tkanin, kolorowym filcem
lub nadrukiem. W środku książki warto wpisać własne sprawdzone przepisy, zrobić rozdziały tematyczne (np. zupa, deser, napoje),
wkleić zabawne kolaże z obrazków wyciętych z gazet lub – jeśli potrafimy – ozdobić książkę własnymi rysunkami.
Prostym i ciekawym prezentem są fotograficzne świeczniki. Do
ich wykonania potrzebujemy owalnych pojemników, takich jak
szklanki lub słoiki. Na papierze fotograficznym drukujemy zdjęcia,
które chcielibyśmy komuś podarować. Trzeba je przyciąć i dopasować do powierzchni, a następnie zewnętrzną część naczynia okleić
dwustronną taśmą klejącą. Do tak przygotowanego podkładu przykleić fotografię i delikatnie wygładzić powierzchnię bawełnianą
ściereczką, co zapobiegnie powstawaniu bąbli powietrznych i nierówności.
Dla dzieci – ulubieni bohaterowie zatrzymani w czasie
Kto z nas nie pamięta z dzieciństwa magicznych kul wypełnionych śniegiem, który mienił się przy potrząsaniu? Taki sentymentalny prezent – profesjonalnie nazywa się globem – z łatwością można
zrobić samemu, wykorzystując jakikolwiek słoik i kilka elementów
kupionych w sklepie z artykułami dziecięcymi, papierniczym lub
znalezionych w domu. W samodzielnie przygotowanych kulach
śnieżnych można umieścić ulubioną postać z bajki, książki albo filmu. Do wykonania podarunku potrzebujemy: słoik (najlepiej pękaty), kolorowy gruby brokat, dobry silikonowy wodoodporny klej
oraz figurki i elementy dekoracyjne. Najlepiej plastikowe lub ceramiczne, ponieważ najdłużej utrzymają się w słoiku i nie zardzewieją. Doskonale nadadzą się plastikowe zwierzątka, klocki, zabawki
z jajek-niespodzianek. Realizację kuli zaczynamy od naklejenia na
wewnętrzną stronę zakrętki wybranych elementów dekoracyjnych.
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Najlepiej wykonać to w centralnym miejscu nakrętki – gotowy glob
będzie ładniej wyglądał. Zostawiamy do wyschnięcia. Do słoika
wsypujemy brokat, uzupełniamy wodą. Może być zwykła, ale destylowana będzie mniej mętna. Do wody możemy wpuścić kilka kropel gliceryny, dzięki której brokatowy śnieg będzie wolniej opadał
na dno słoika.
Milusińscy rzadko pamiętają o czasie, więc by zapobiec spóźnieniom, warto sprezentować dziecku fotograficzny zegar ścienny.
Potrzebujemy: kawałek tektury o grubości ok. 3,5 mm lub podkładkę korkową, fotografię z ulubionym motywem (zwierzątko, superbohater, planeta), najlepiej wykonaną na papierze fotograficznym,
który jest odporny na światło i nie blaknie. Potrzebny będzie mechanizm zegarowy (jest do kupienia w hurtowni, ale w sklepie „za
5 złotych” można kupić najtańszy budzik i wyjąć układ czasomierza
z obudowy), klej oraz ostry nożyk. Po wydrukowaniu i wycięciu motywu naklejamy go na podkład. Docinamy karton do kształtu wydrukowanego zdjęcia. Na środku robimy małą dziurkę, przez którą
z przodu montujemy wskazówki zegara. Teraz wystarczy zainstalować z tyłu mechanizm zegara, a z przodu dokręcić wskazówki. Na
zegarze można wyznaczyć strategiczne godziny zgodne z rytmem
dnia dziecka (9,12, 3 i 6), naklejając małe kropki na gotowym zegarze, a wskazówki zegara pomalować na fluoroscencyjny kolor
lakierem do paznokci.
Odrobinę kiczowatym, ale praktycznym prezentem dla młodych
moli książkowych
będzie zwierzęca podpórka do książek. Jej realizacja jest banalnie prosta: kupujemy kawałek drewna (można dostać w tartaku lub
markecie budowlanym), który posłuży za podstawkę podpórki.
Najlepiej, gdyby pochodził z drzew twardych, takich jak dąb, jesion,
buk czy grab. Potrzebujemy także plastikowe zwierzątko, klej i farbę w sprayu. Podstawkę i zwierzątko malujemy farbą i pozostawiamy do wyschnięcia. Kiedy oba elementy będą suche, przyklejamy
zwierzątko do drewienka i dociskamy.
Dla pupila – czyli pies i kot też zasługują na prezent
W ten magiczny dzień nie zapomnijmy o czworonożnych towarzyszach naszej rodziny, w końcu zachwycone upominkiem mogą
przemówić. Dla przyjaciół szczekających zróbmy sznurkową zabawkę. Wystarczy wykorzystać nieużywane koszulki w różnych kolorach (dodatkowy walor to pozbycie się niepotrzebnych rzeczy!).
Zaczynamy od odcięcia koszulki na wysokości rękawów i pocięcia
jej wzdłuż na cienkie paski o podobnej długości i grubości od 3 do
5 centymetrów. Następnie wiążemy je u góry w supeł i zaplatamy
paski w warkocz. Na końcu również zawiązujemy supeł. Należy pamiętać, że im więcej pasków tym grubsza zabawka, dlatego można
kilkanaście pasków połączyć razem i zaplatać je dopiero wtedy.
Jeśli mamy pod ręką piłkę tenisową, możemy zrobić w niej otwór,
przewlec przezeń sznurki, zawiązać supeł i dopiero wtedy wykonać
warkocz.
Każdy właściciel kota wie, że drapaków nigdy za mało, zwłaszcza,
że za te często służą meble... Sklepowe drapaki mają kilka wad: są
duże, drogie i zazwyczaj mało estetyczne. Poza tym koty to zwierzęta
kapryśne i ryzykujemy, że drogi drapak nie przypadnie mruczkowi
do gustu i pozostanie poszukać mu innej funkcji. Drapak D.I.Y jest
tani. Kluczowe elementy to: kawałek deski-sklejki (grubość około
10 cm), sznurek konopny i klej. Wszystkie rzeczy kupimy w każdym
w markecie budowlanym. Najtrudniejszym elementem jest wywiercenie dwóch otworów na górze sklejki. Będą służyć za uchwyt do
powieszenia drapaka na ścianie. Przez otwory przekładamy kawałek rzemyka lub sznurka sizalowego i zawiązujemy. Wymierzamy
długość miejsca do drapania i smarujemy deskę klejem (najlepiej
obustronnie), a następnie ciasno owijamy sznurkiem konopnym.
Pozostawiamy do wyschnięcia. Opcjonalnie na dole drapaka można również wywiercić otwory i przewlec przez nie elementy, które
zachęcą kota do zabawy: skrawki tkaniny, szeleszczące papierki,
drewniane kuleczki lub korale. Kot będzie nam wdzięczny, jeśli nie
za drapak, to na pewno za zabawkę.
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Podaruj wizytę

w profesjonalnym gabinecie kosmetologicznym

W tym roku zrób to inaczej! Zamiast kolejnych flakonów perfum lub nietrafionego
elementu garderoby – podaruj ukochanej osobie coś więcej niż przedmiot! Praktyczna,
oryginalna i w uroczej formie – karta podarunkowa do Studia Kosmetologii Agata Zejfer
zachwyci zarówno młodą jak i dojrzałą kobietę. Dla każdej – oprócz profesjonalnej
pielęgnacji skóry – będzie okazją do chwili wytchnienia od codzienności i relaksu.

z

okazji Świąt Bożego Narodzenia, Studio
Kosmetologii Agata Zejfer wychodzi do
klientów z propozycją zakupu kart podarunkowych. Voucher prezentowy to propozycja dla wymagających i pragnących
zaskoczyć obdarowywaną osobę, klientów.
Dzięki personalizacji i szerokiej ofercie pakietów prezent idealnie
wpasuje się w potrzeby obdarowywanej osoby. Wizyta w gabinecie to coś więcej niż jedynie wykonanie usługi – właścicielka Studia
Kosmetologii dobiera również najwłaściwszą pielęgnację pozabiegową, tak aby efekty były widoczne nie tylko po wyjściu z gabinetu.
- Potrzeby skóry są różne i zależą od wieku, trybu życia, używanych wcześniej kosmetyków, problemów takich jak trądzik czy przebarwienia i wielu, wielu innych aspektów – wyjaśnia Agata Zejfer.
– Dlatego najlepiej, kiedy po szczegółowej rozmowie i ocenie stanu
skóry to kosmetolog dobiera właściwy zabieg.
Wybierając kartę podarunkową można skorzystać z wyjątkowej
promocji „Pakiet na start”. W tym przypadku w cenie 169 zł otrzymujemy diagnozę kosmetologiczną, pierwszy zabieg i zalecenia
dotyczące dalszej pielęgnacji. Warto skorzystać z tej opcji właśnie

teraz, ponieważ promocja obowiązuje tylko do Świąt. Dodatkowo
to właśnie w chłodniejsze miesiące można bezpiecznie wykonać
wiele zabiegów, które są niedozwolone kiedy zza chmur wyglądają
pierwsze promienie wiosennego słońca.
To świetna propozycja dla osób, które chciałyby – przy wsparciu
profesjonalistki – poznać potrzeby swojej skóry i rozpocząć kompleksową pielęgnację w gabinecie kosmetologicznym, a także właściwie
zadbać o siebie w domu. Agata Zejfer doradzi jakich kosmetyków
używać, na co zwrócić szczególną uwagę. Nowa pacjentka otrzyma
pakiet podpowiedzi i konkretne porady. W Studio Kosmetologii
Agaty Zejfer używa się tylko produktów najwyższej jakości, a wszystkie zabiegi odbywają się przy zachowaniu maksymalnych standardów bezpieczeństwa. Świąteczny „Pakiet na start” może być początkiem nowej drogi w dbaniu o urodę, a nawet głębokiej metamorfozy.
Karta podarunkowa na zabieg w Studio Kosmetologii Agaty Zejfer to również świetna propozycja dla osób, którym potrzebna jest
odrobina relaksu i chwila tylko dla siebie. Podróż do świata kosmetologii to – oprócz poprawy wyglądu i kondycji skóry – czas na odpoczynek w miłej atmosferze. W sam raz jako prezent pod choinkę
dla bliskiej osoby.

Studio Kosmetologii Agata Zejfer znajduje się w Unieściu, przy ul. 6 Marca 16 (w budynku hotelu Emocja).
Więcej informacji: www.studio-kosmetologii.com

na Święta

ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY:
CENTRUM NC+
Domina 11/4 Koszalin
tel. 94 341 33 87
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Prestiżowa sonda
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Błyszczące, szeroko otwarte oczy, rumieńce i ogromna radość. Każdy z nas
przynajmniej raz w życiu z okazji świąt dostał prezent, który wzbudził wielkie emocje.
Tak wielkie, że dzięki nim został zapamiętany na zawsze. Zapytaliśmy
koszalinian, czy pamiętają taki upominek.
Barbara Jaroszyk, dyrektor
Europejskiego Festiwalu
Filmowego „Integracja Ty i Ja”.
Wspominając święta w rodzinnym domu, pamiętam, że moi
rodzice nigdy nie przywiązywali
wagi do prezentów. Najważniejsza była obrzędowość – pięknie
ozdobiona choinka, świąteczny
stół, dwanaście potraw i oczekiwanie na gości. Mój tata był
nauczycielem, pochodził z Warszawy. Co roku cała rodzina zjeżdżała się, by spotkać się przy wspólnym stole. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. I to było
najważniejsze – ciepło domowego ogniska wśród kochających
bliskich. Miałam dobrze sytuowanego chrzestnego, a że byłam jedynaczką zawsze, gdy tylko przyjeżdżał dostawałam od niego od
niego niesamowite prezenty. Jednego roku nie mógł być z nami
w święta i przysłał paczkę z prezentem dla mnie. Do dzisiaj pamiętam, że kiedy ją otworzyłam, pachniało czekoladą i cytrusami.
Na samym dnie leżało pięknie zdobione pudełko, a w nim szopka bożonarodzeniowa. Była wykonana z drobnego, pozłacanego
szkła. W środku znajdowały się miniatury Józefa, Marii i Jezusa. Byli
również Trzej Królowie, pasterze, zwierzęta i aniołowie. Nawet teraz
kiedy o niej myślę czuję na plecach ciarki. Pamiętam, nie tylko jak
wyglądała szopka, ale ten zapach po otwarciu paczki. Aromat po-

marańczy i delikatnej czekolady nadal unoszą się wokół mnie. To
był najcudowniejszy prezent, jaki dostałam w życiu.
Bogusława Mielcarek,
zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Koszalinie
Lubię prezenty. Dostawać
i dawać. Parę takich szczególnych w moim życiu się zdarzyło,
ale chyba najmilej wspominam
prezent świąteczny z czasu, kiedy miałam osiem albo dziewięć
lat. Dostałam wtedy cudownie
wydany zbiór baśni. Był pięknie
oprawiony w płótno, miał również dodatkowo papierową lśniącą obwolutę. Gruby i pachnący
świeżym drukiem. Nie mogłam się doczekać, aż go „pochłonę”. Po
kolacji wigilijnej zamknęłam się w swoim pokoju i oglądałam kartka po kartce. Tak, oglądałam a nie czytałam, bo ilustracje wykonał
Jan Marcin Szancer! Były bajeczne. Tak sugestywne, że poruszały
wyobraźnię. Dopiero jak nacieszyłam oczy obrazkami, zaczęłam
czytać. Może to był ten moment, który zaważył na tym, że dotąd
dużo czytam, a nowa książka zawsze jest dla mnie czymś, co budzi
we mnie radość? Muszę się zresztą przyznać, że bywam o nowe
książki zazdrosna – nie lubię, jeśli ktoś przede mną je oglądał!
I jeszcze jedno wspomnienie. Prezent z pozoru prozaiczny –
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spodnie sztruksowe z naszywką „wrangler”. Wtedy, w roku 1980
albo 1981, można było je kupić tylko za dolary w Peweksie. Marzyłam o nich, jak większość nastolatek w tamtym czasie. I wreszcie je dostałam! To był w tym beznadziejnie szarym czasie szczyt
luksusu.
Jolanta Raszka, I Urząd
Skarbowy w Koszalinie
Nigdy nie zwracałam uwagi
na prezenty. Dla mnie liczy się
pamięć i pomysł. Cudownie jest
dostać prezent od najbliższych zrobiony przez nich lub wymyślony i kupiony samodzielnie. Jednak, kiedy wracam pamięcią do
lat dzieciństwa, z uśmiechem na
twarzy wspominam święta, gdy
miałam 6 lat. Wychowałam się na
terenach popegeerowskich, w domu nigdy się nie przelewało, bo
jakby mogło - miałam piątkę rodzeństwa. W czasie świąt liczyły się
drobne upominki i to, że spędzaliśmy czas razem. Nie było tak, jak
teraz, że zaraz po Wigilii rozpakowywało się prezenty. Obowiązkowo czekaliśmy na pojawienie się pierwszej gwiazdy na niebie.
To były lata, kiedy zimy naprawdę doskwierały, było dużo śniegu
i bardzo niskie temperatury. A my z rodzeństwem staliśmy przed
domem pod wielką, starą wierzbą i czekaliśmy na znak, że Mikołaj
zostawił pod choinką drobne upominki. Dodam, że w tych czasach
było naprawdę trudno o jakiekolwiek zabawki. A ja marzyłam o lalce. Moja koleżanka, która mieszkała w domu obok, miała rodzinę
na Ukrainie, która przysyłała jej lalki. Zawsze, gdy przychodziłam
do niej, podziwiałam - piękne „damy” ubrane strojnie, z cudownie
delikatnymi włosami i różowymi ustami. Pamiętam, jak siedziały na
kanapie i zerkały na mnie dużymi oczami. Chciałam właśnie taką lalkę. I w te święta znalazłam ją pod choinką. Mama posadziła mi ją na
łóżku i zakazała się nią bawić, by jej nie zepsuć. Myślą Państwo, że
to okrutne? Wcale nie - mi wystarczyło, że wiedziałam, że ona tam
jest, że patrzy na mnie tymi wielkimi oczami i, że koleżanki umierają
z zazdrości.
Marcin Borchardt, aktor
Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie
Prezent, który wywołał na
mojej twarzy uśmiech i błysk
w oczach otrzymałem rok temu
od mojej dziewczyny - Dominiki.
To taki upominek, o którym myślisz, bardzo go chcesz, ale sam
byś go nie kupił. A mianowicie
zestaw do warzenia domowego
piwa. Wygląda to trochę jak pracownia małego chemika - są zbiorniki, miarki, termometr. Zestaw
daje się szybko złożyć i rozłożyć – tak, więc nie zajmuje wiele miejsca. Ten prezent nie tylko nauczył mnie, jak robić dobre piwo, które jest zdrowsze i smaczniejsze niż kupowane, ale sprawił, że na
poważnie zainteresowałem się piwowarstwem. Odwiedziłem już
kilka browarów i znalazłem parę ciekawych kursów, które podniosą moje umiejętności. Myślę poważnie, by tym się zająć na większą skalę. Nauczyłem się także pokory i cierpliwości, ponieważ
dobre piwo musi leżakować od 5 tygodni do 3 miesięcy. Początkowo korzystałem z przepisów umieszczonych na stronach internetowych. Teraz trochę eksperymentuję i sprawdzam jakość na
znajomych ( śmiech). Moim ulubionym jest American Indian Pale
Ale. To trunek o zabarwieniu pomiędzy złotem a miedzią. Jego
cechą charakterystyczną jest wyraźny aromat chmielowy o smaku cytrusów, żywicy, trawy, który pochodzi od odmian chmielu.
Prezent jak najbardziej trafiony, sprawił, że warzenie piwa stało
się moją pasją.

Dorota Chałat, radna Koszalina
Wspominając święta i prezenty
jakie do tej pory otrzymałam - na
myśl przychodzi mi jedna Wigilia, kiedy miałam sześć lat. Były
to lata, kiedy nie dostawało się
codziennie prezentów. O wszystko było bardzo ciężko, więc jak
udało się rodzicom coś kupić
– cieszyłam się z tego niezmiernie. Pamiętam, że w dzień Wigilii razem z mamą poszłyśmy na
zakupy. Stałam z sąsiadkami przed jednym ze sklepów, dzisiaj to
ul. Fałata, a mama w środku coś kupowała. Wróciłyśmy do domu
i zaczęłyśmy przygotowania do kolacji. Wieczorem zjawiła się cała
rodzina i znajomi, ja czekałam na pierwszą gwiazdkę, by móc otworzyć prezenty od św. Mikołaja. Pod choinką znalazłam – wymarzony
prezent - serwis kawowy. Cieszyłam się niesamowicie, bo podobny
miałam w przedszkolu. Serwis był kremowy, miał filiżanki, spodeczki, łyżeczki, imbryk i cukierniczkę. Gdy tylko przypominam sobie ten
dzień – wywołuje to uśmiech na mojej twarzy. Pamiętam, jak siedziałam pod stołem i „robiłam kawę”. Męczyłam wszystkich gości, by
zamawiali u mnie napoje. Dzisiaj prezenty już tak nie cieszą. Myślę,
że jestem przesycona tym, co możemy kupić. Wtedy mama musiała
albo wystać upominek dla mnie, albo zamówić u znajomych, którzy jeździli za granicę. Być może za dużo na co dzień otrzymujemy
podarunków i nie umiemy cieszyć się z drobnostek? Nie wiem, ale
drugiego takiego serwisu nigdy już nie dostałam.
Paweł Gajdzica z Towarzystwa
Miłośników Koszalińskiej
Wąskotorówki
Wszyscy moi znajomi, przyjaciele i rodzina wiedzą co mnie interesuje, co lubię. Dlatego w szkole co
roku na święta otrzymywałem tak
zwane prezenty branżowe – a to
jakaś czapka kolejowa, miniatury
pociągów, wagony, tory. Jednak
pierwszy prezent związany z koleją otrzymałem od rodziców.
Gdy byłem mały, razem z bratem obaj kochaliśmy kolej i często
bawiliśmy się w maszynistów. Jednego roku dostaliśmy pod choinkę jeżdżący pociąg z wagonami. Tata wpadł na świetny pomysł
i uatrakcyjnił nam zabawę. Przewiercił ścianę między naszymi pokojami. Dziura przy podłodze stała się tunelem, którym przejeżdżał
pociąg. Byliśmy przeszczęśliwi, bawiliśmy się do późnych godzin.
To było niesamowite. Jednak prezentem, który najbardziej zapadł
mi w pamięć jest klucz do łódek, czyli do śrub łączących szynę z szyną. Dostałem go od dziadka, który pół życia spędził na kolei i zachował to cudeńko. Myślę, że właśnie po nim odziedziczyłem miłość
do wszystkiego, co jeździ po szynach. Klucz zasilił sprzęty, którymi
odbudowujemy koszalińską wąskotorówkę. Spisuje się doskonale,
jest mocny, duży i niezniszczalny. Jeden z najlepszych prezentów
jakie otrzymałem.
Zdzisław Derebecki, dyrektor
Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego
Święta Bożego Narodzenia zawsze w moim domu były ciepłe
i rodzinne. Rodzice czuwali nad
tym, aby niczego nie brakowało.
Zjeżdżała się do nas rodzina i było
wesoło. Atmosferę świąt czuło się
w powietrzu. Rodzice nie przywiązywali wagi do prezentów, przeważnie były to drobne upominki.
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Jednak zawsze wymarzone i długo oczekiwane. Z przyjemnością
wspominam dwie wigilie. Gdy miałem sześć lat, pamiętam jak dziś,
zerwałem się z łóżka i pobiegłem poszukać prezentów. Mikołaj zawsze zostawiał je w butach. Szukam, szukam, a tam zamiast jakiegoś
małego prezenciku – rózga. I to nie jeden, chudy badyl, ale kilkanaście wici. Wyglądała jak taka miotła, co nią woźni zamiatali plac
przed szkołą. Byłem załamany, wyjąłem ją z buta, a na końcu jednej
z gałązek wisiał cukierek. Z perspektywy czasu jest to zabawna historia. Myślę, że mama dała mi jasny sygnał, że nie byłem grzeczny
tego roku, ale próbowała mi chyba tą karę chociaż trochę osłodzić.
Drugi, prezent, na którego myśl robi mi się ciepło na sercu - to łyżwy. Miałem chyba osiem lat. Jestem z Grudziądza, jak wspominam
dzieciństwo to zimy mieliśmy naprawdę porządne. Rodzice kupili
mi łyżwy, ale nie takie jak są teraz – piękne, zgrabne, figurowe lub
sportowe. To były łyżwy nakładane na buty. Bardzo cieszyłem się
z prezentu, czekałem tylko kiedy będę mógł je wypróbować. Niestety na oczekiwaniu tylko się ostało, bo tego roku jak na złość –
zima była lekka i bez mrozu. Nie dane było mi zrobienie pętli na
lodzie.
Agata Znyk
z Wake Park Koszalin
Jeszcze do niedawna prezentem, który wspominam najcieplej
– był kurs snowboardu, który dostałam trzy lata temu od ówczesnego chłopaka. Prezent o tyle
ciekawy i zaskakujący, że nigdy
wcześniej nie jeździłam na desce.
Zdarzyła się przygoda z nartami,
ale jednorazowa. Jadąc do Czarnej Góry byłam „zielona” i trochę przerażona, bo po falstarcie z nartami jakoś nie byłam przekonana do kolejnego sportu zimowego.
A jednak pomyliłam się. Przedziwny prezent okazał się bramą do
mojej nowej pasji, jednej z większych. Rok później podjęłam pracę
pilota wycieczek w Alpach, rozjeździłam się i zrobiłam kurs instruktora. Teraz razem z ówczesnym chłopakiem, a teraz mężem - organizujemy wyjazdy na snowboard w góry. Właśnie w marcu z zebraną
grupą jedziemy podbijać stoki. Ja będę musiała trochę zwolnić kroku, ponieważ tym razem nie jedziemy we dwójkę, a w trójkę. To tegoroczny nasz prezent świąteczno – noworoczny – synek Felix, który
przyjdzie na świat w styczniu. Najbardziej oczekiwany podarunek
od losu, niosący ze sobą olbrzymią odpowiedzialność i taką samą
miłość.
Wojciech Sokołowski,
wykładowca Politechniki
koszalińskiej i modelarz
Wszystkie święta wspominam
bardzo miło. Zawsze są wyjątkowe, rodzinne i pełne ciepła. Nigdy
nie skupialiśmy się na prezentach,
ważniejsze było to, że spędzaliśmy wigilię w gronie najbliższych.
Myślę, jednak, że każda osoba ma
chociaż jeden podarunek, który z jakiegoś powodu zapadł w pamięć. Ja taki prezent dostałem
w wieku pięciu lat. Święty Mikołaj przyniósł mi model turbośmigłowego, rosyjskiego samolotu pasażerskiego IŁ – 114. Uznaję to za jeden z najciekawszych prezentów świątecznych. Dlaczego? Bo, gdy
go dostałem nie interesowałem się modelarstwem. Miałem olbrzymie problemy, aby w ogóle rozszyfrować poszczególne części. Tata
był żołnierzem – to, co militarne nie było mu obce. Ale nie znał się
na samolotach, a tym bardziej na modelach. Spędziliśmy wspólnie
cały wieczór, składając model. Samolot IŁ – 114 długo stał na półce
w moim pokoju. Obaj byliśmy z niego dumni. Myślę, że tata tym
prezentem chciał zaszczepić we mnie jakieś hobby. I chyba mu się
udało. Kiedy zacząłem interesować się modelarstwem – złożyłem

podobny model – rosyjski samolot zwiadowczy IŁ – 20. Ten prezent
był wyjątkowy, bo niespodziewany. Teraz również dostaję różnego
typu modele, jednak nie pozostawiam wybory przypadkowi, a dokładnie mówię najbliższym, co mógłby przynieść mi Mikołaj.
Marcin Olesiński, prezes
drużyny futbolu
amerykańskiego Korsarze
Święta to dla mnie przede
wszystkim czas, kiedy przy jednym stole spotyka się rodzina,
przyjaciele i znajomi. My, dorośli,
obdarowujemy się drobnostkami,
a dzieciom kupujemy to, co znajdzie się w liście do Mikołaja. Jednak uważam, że każdy miał w życiu
jakiś wymarzony prezent. Często
jest to coś osobistego, związanego z pracą albo hobby. U mnie
właśnie z tym ostatnim. Zacząłem grać w futbol amerykański dwa
lata temu. To prawdziwy męski sport, uwielbiam kiedy wychodzę na
boisko. Zapominam o pracy, problemach i daję z siebie wszystko.
Jest to jednak gra bardzo kontaktowa i aby była bezpieczna, należy
mieć cały sprzęt. Mimo że były to moje początki - dysponowałem
większością kompletnego stroju. Z czasem jednak zawodnik zaczyna poszukiwać lepszych ochraniaczy, kasków – kierować się modą
i poszukiwać najlepszych firm. Wypatrzyłem sobie kask marki Schutt
Vengeance. Nie chodziło o sam wygląd, najważniejsza była jego
trzywarstwowa ochrona przed uderzeniami. Mocny i dobry kask to
bezpieczeństwo dla głowy. Właśnie takie cudeńko było moim skrytym marzeniem, ponieważ nie należał do najtańszych i trzeba było
go sprowadzić ze Stanów – nie planowałem go kupić. Moje prośby
zostały wysłuchane i rodzina wraz z przyjaciółmi sprezentowali mi
go. Mało tego, że kask sam w sobie doskonale wygląda, to jeszcze
jest w kolorach Korsarzy - czerwony z żółtą kratką. Wyobrażam sobie,
że gdy go wyjąłem z opakowania wyglądałem jak mały chłopiec,
który dostał wymarzonego cukierka. Ale właśnie tego chciałem.
Arkadiusz Kozak
z Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej
Jesteśmy rodziną, która lubi
sport i uprawia go czynnie. Przez
kila lat wręczaliśmy sobie upominki związane z różnymi dyscyplinami sportu. Ja pod choinką znajdowałem buty do biegania, strój,
czapki, rękawiczki. Od jakiegoś
czasu powiedzieliśmy „dość” i postawiliśmy na prezenty osobiste,
drobne upominki, które nawiązują do innego hobby niż bieganie
czy nordic walking. Jakieś dwa lata temu, kiedy byliśmy u znajomego, bardzo spodobały mi się jego perfumy – przyjemny, intensywny
zapach. Gdy go zapytałem o nazwę i cenę – włos zjeżył mi się na
głowie. Szybko przeliczyłem po cichu – ile za to kupiłbym butów
do biegania. Jednak cały czas gdzieś po głowie chodziła mi myśl,
żeby skusić się na kupno tych perfum. Powiem szczerze, nie oglądam reklam i nie zwracam uwagi w jaki sposób prezentowany jest
dany produkt. Ale nie tym razem. Kiedy tylko na ekranie pojawiał się
spot z tym zapachem – miałem wrażenie, że był adresowany właśnie
do mnie. Do wysportowanego, silnego mężczyzny, który wie czego
chce. Perfumy, ich opakowanie i reklamy kojarzyły mi się z elegancją
i dystynkcją. Kiedy pojawiła się pierwsza gwiazdka i przyszedł czas
na rozpakowywanie prezentów – byłem pewien, że znajdę kolejny
zestaw sportowy. Jednak moja żona mnie zaskoczyła – kupiła mi wymarzone perfumy. Te święta na długo zapamiętam, ale nie dlatego,
że wreszcie czułem się jak ci mężczyźni z reklamy, ale dlatego, że gdy
tylko wziąłem do rąk flakonik, rozbiłem go! To było szok nie tylko dla
mnie – całe zdarzenie miało miejsce na oczach mojego „Mikołaja”.

Sobotnie wieczory z muzyką na żywo w Barze Vittorio
Koszaliński Bar Vittorio proponuje swoim klientom sobotnie wieczory z muzyką na żywo. Lokal
zdążył już trwale zapisać się na gastronomicznej mapie miasta. Klienci doceniają oryginalne,
domowe smaki, świeżość i najwyższą jakość oferowanych tu dań. Teraz do Baru Vittorio można
też zajrzeć w poszukiwaniu muzycznych wrażeń.
Przyjemne wnętrze, dobra kuchnia i miła obsługa to niewątpliwe atuty. Dzięki nim Bar Vittorio jest miejscem lubianym,
chętnie odwiedzanym i posiadającym stałą klientelę. Czas
jednak na nowości. Ambicją właścicieli lokalu jest dostarczanie gościom kolejnych wrażeń. Pomysłem na uatrakcyjnienie wizyty w restauracji są sobotnie wieczory z muzyką na
żywo. Usłyszymy podczas nich młodych koszalińskich
muzyków. Uczniów Szkoły Muzycznej. Spotkania będą
miały otwarty charakter, co oznacza, że wystąpić może tu
każdy, wystarczy tylko skontaktować się wcześniej z Barem
Vittorio.
Muzyka na żywo w restauracjach to rzadko już spotykana
przyjemność. Koszaliński lokal będzie starał się odtworzyć
ten zwyczaj. Nie będzie to pospolite „granie do kotleta”, choć
oczywiście należy się spodziewać raczej łatwego w odbiorze

repertuaru. W mieście, które kształci muzyków na pewno
nie zabraknie talentów do zaprezentowania. Pole do popisu
będą też miały osoby muzykujące amatorsko. Wszystko to
razem ma szansę stworzyć miejsce, które - oprócz dobrej
oferty gastronomicznej - proponuje gościom również
unikalną atmosferę. Kto wie - może właśnie w Barze Vittorio
będziemy świadkami narodzin nowej gwiazdy albo przynajmniej odkrycia młodego muzycznego talentu?
Muzyka z pewnością uprzyjemni wieczorne spotkania przy
stole. Otwarty charakter koncertów idealnie wpisuje się
w domową atmosferę, którą udało się stworzyć właścicielom
Baru Vittorio. Gotuje się tu dania w wersji „slow”, bez
sztucznych dodatków, nadmiaru tłuszczu, zdrowo, lekko…
jak w domu. I muzyczne wieczory będą podobne - kameralne, w sam raz na kolację w gronie przyjaciół.

Już niedługo stratujemy
ul. 1 Maja 22/4 , Koszalin
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RODZINNIE, NOWOCZEŚNIE,
ELEGANCKO
PROJEKT WNĘTRZA: LUCYNA KOŁODZIEJSKA FABRYKA WNĘTRZ & PROJEKTÓW/FOTO: FOTO&MOHITO

Co jest kluczem do aranżacji dobrego, wygodnego, funkcjonalnego i przede wszystkim
przyjemnego w odbiorze wnętrza? Zaufanie między inwestorem i architektem,
którego podstawą jest dobre rozpoznanie potrzeb jednej strony i możliwości
ich spełnienia przez drugą stronę. W przypadku tego domu
wszystko zgrało się idealnie.
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roces projektowy poprzedziły długie rozmowy z inwestorami. O ich pomysłach na
wykończenie wnętrz, na zagospodarowanie przestrzeni, o funkcjach jakie mają
spełniać poszczególne pomieszczenia
i komu mają głównie służyć. Na podstawie tych informacji architekt Lucyna
Kołodziejska zaproponowała stworzenie
wnętrza nowoczesnego, dopasowanego do osobowości, temperamentu właścicieli.
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Elementy wnętrza:
Stół w jadalni - Bo Concept.
Stół w kuchni - Magis, Mesmetric.
Stolik w salonie - Sancal, Mesmetric.
Dywan salon - Hay.
Regal salon - Kartell.
Dodatki - Bo Concept.
Krzesła w jadalni i kuchni - Vitra.
Kinkiety - Artemide Melampo.

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

OSIEDLE VILPARK
DOM W CENIE MIESZKANIA
Autor: Andrzej Mielcarek / Ilustracje: Agnieszka Orsa i archiwum Ekowodrol

Kompleks 273 działek zamieni się wkrótce w osiedle domków jednorodzinnych
VILPARK. Koszaliński EkoWodrol rozpoczął sprzedaż uzbrojonego terenu
budowlanego pod Kołobrzegiem. Oferuje działki z pozwoleniem na budowę
o połowę tańsze niż przeciętnie w tym mieście. Budowa około 130-metrowego
domu w stanie deweloperskim - według zaproponowanego przez firmę
projektu - ma zamknąć się w kwocie zbliżonej do wartości mieszkania.

k

ompleks powstaje w Charzynie, zaledwie osiem kilometrów od Kołobrzegu.
Z zawieszonego nad tym miejscem
drona widać doskonale zarówno kołobrzeską katedrę, jak i Bałtyk. W momencie kiedy powstanie ekspresowa
trasa S6, zastępująca na tym odcinku
jednocześnie dzisiejszą „szóstkę” i „jedenastkę”, z osiedla VILPARK
będzie zaledwie półtora kilometra do węzła drogowego Kołobrzeg
Zachód. A to oznacza, że droga do Koszalina zajmie kierowcy około
20 minut. Będzie to wygodny wylot drogowy w kierunku Szczecina,
Gdańska i Poznania. Ściana zwartego lasu, na tle której powstaje
VILPARK, gwarantuje z kolei, że mimo bliskości węzła drogowego

nie pojawią się żadne uciążliwości z nim związane, bo pas leśny doskonale wytłumi wszelkie odgłosy.
Specjaliści od ciężkiej roboty
EkoWodrol słynie jako niezawodny wykonawca wszelkich elementów infrastruktury budowlanej – zwłaszcza wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków.
Dlaczego więc zajął się działalnością deweloperską? Wyjaśnia
to Lech Wojciechowski, prezes zarządu: - To nasza forma dywersyfikacji działalności biznesowej. Ale wciąż skupiamy się na tym,
co robimy najlepiej. Także w przypadku tego projektu. Oferujemy
bowiem działki uzbrojone, przygotowane do budowy, ale sami nie
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proponujemy wykonawstwa. Najwyżej możemy zarekomendować
solidnych wykonawców, do których mamy zaufanie.
Woda, prąd, gaz i drogi
Jak mówi prezes Wojciechowski, EkoWodrol na wzór rozwiązań
niemieckich oferuje działki w pełni uzbrojone – z myślą o wygodzie
inwestorów, ale nie tylko: - W Polsce wciąż pokutuje praktyka, że
ludzie stawiają domy, wprowadzają się do nich, a nie mogą normalnie dojechać do swojej nieruchomości, bo na drogi trzeba czekać
latami. My wyszliśmy z założenia, że wszystko musi być przygotowane od razu, łącznie z wygodnym dojazdem. Chodzi nie tylko o komfort osób, które zamieszkają na osiedlu. To znacznie przyspieszy
również budowę i zagospodarowanie całego kompleksu.
Firma ma już na koncie podobne przedsięwzięcie, ale na dużo
mniejszą skalę. W Konikowie pod Koszalinem sprzedała na tej
samej zasadzie 30 działek, na których nabywcy zbudowali domki
jednorodzinne. Tam również uzbrojenie było od początku całościowe.
Zielone i ciche osiedle
VILPARK to aż 24 hektary gruntu i 273 działki – w większości
o powierzchni 700-900 metrów kwadratowych. Część z nich jest już
sprzedana, inne są zarezerwowane.
Trwa budowa dwóch pierwszych domów. Buduje je EkoWodrol,
by posłużyły za domy pokazowe. Mają być ukończone w stanie deweloperskim zamkniętym wiosną przyszłego roku (najpewniej na
przełomie kwietnia i maja 2016 roku). Generalnie zagospodarowanie całego terenu podzielone jest na trzy etapy. W pierwszym
wystawionych na sprzedaż jest 88 parcel.
Firma proponuje klientom skorzystanie ze specjalnie przygotowanego projektu parterowego domu. Dom ma łącznie z garażem
135 metrów kwadratowych powierzchni: salon, kuchnię, trzy pokoje, a na zewnątrz dwa tarasy. Co ciekawe – zaprojektowany został
z płaskim dachem, bo rozwiązanie to wraca do łask architektów
i inwestorów.
Można oczywiście zrealizować własny projekt. Wtedy firma obiecuje pomoc w dostosowaniu dokumentacji do lokalnych warunków.
Alternatywa dla mieszkania w bloku
- Liczymy, że działkami VILPARK zainteresują się szczególnie ci,
którzy mieszkając obecnie w blokach z wielkiej płyty, są nimi zmę-

Lech Wojciechowski, prezes zarządu firmy EkoWodrol
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czeni – wyjaśnia prezes Lech Wojciechowski. – Rynkowe ceny działek pod domy jednorodzinne w Kołobrzegu zaczynają się od 200
tysięcy złotych, a więc kosztują dwa razy więcej niż u nas. Kwota
uzyskana ze sprzedaży mieszkania w Kołobrzegu albo Koszalinie
powinna wystarczyć na postawienie budynku w stanie deweloperskim zamkniętym. To dobra cena za komfort zamieszkania w domku z ogródkiem, bez tupiących sąsiadów nad głową i sznurów samochodów pod oknami – przekonuje szef EkoWodrolu.
Zamieszkanie tak blisko morza, w zielonym, spokojnym otoczeniu będzie z pewnością atrakcyjne również dla tych mieszkańców
dużych miast, którzy szukają rozwiązań typu second home. To coraz popularniejsza forma inwestowania. Kupuje się nieruchomość
w atrakcyjnym turystycznie miejscu po to, by przez część roku samemu z niej korzystać jako z „drugiego domu”, a w pozostałym
czasie wynajmować. Przy dzisiejszym niskim oprocentowaniu i stosunkowo dużej dostępności kredytów hipotecznych na rynku, to
bezpieczne i opłacalne przedsięwzięcie.

EkoWodrol to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, znana
w skali ogólnopolskiej z kompleksowego wykonawstwa dużych
inwestycji w zakresie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, instalacji wewnętrznych i sieci technologicznych
oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Swoją misję
„Tworzymy przyjazne środowisko" realizuje w trzech obszarach:
dobrych relacji z inwestorami, dobrej atmosfery wśród pracowników oraz poprzez budowę najwyższej jakości nowoczesnych
obiektów chroniących środowisko naturalne.

Dodatkowe informacje: EkoWodrol Sp. z o.o.; ul. Słowiańska 13,
Koszalin; tel: +48 94 348 60 60; info@vilpark.pl
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URODZINY
FUNDACJI MAGIA
Autor: Karol Chodkiewicz / Foto: Urszula Cienkowska

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA obchodzi właśnie pierwszą rocznicę powstania.
Z tej okazji zaprosiła ona koszalinian na Urodzinowe Mikołajki MAGII
do Centrum Handlowego Atrium.

m

ikołajki odbyły się (5 grudnia
br.) dzięki zaangażowaniu wolontariuszy fundacji, ale przede
wszystkim dzięki przychylności
dyrekcji CH Atrium, które udzieliło gościny. Za pokazy wokalne
i taneczne podziękowania należą
się wykonawcom oraz ich opiekunom: grupie MAŁE CZARNO NA
BIAŁYM Małgorzaty Orłowskiej, grupie tanecznej KONTRAST pod
kierownictwem Joanny Lubińskiej, grupie VIVERE, której instruktorem jest Lena Charkiewicz. Odrębne gorące podziękowania również dla wolontariuszy, absolwentów za Szkoły Podstawowej nr 18
w Koszalinie oraz Gimnazjum nr 9 w Koszalinie pod opieką pani
Krystyny Struś.
Podczas imprezy wystąpił Konrad Gorczyński, freestyle footballer, który prowadzi od niedawna pierwszą w Koszalinie profesjonalną sekcję freesty’u. Jej zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej
nr 7. Sponsorem sekcji jest firma Aktel.

Państwo Ewa i Tomasz Czerniccy podarowali kilkadziesiąt maskotek i zabawek, które trafiły do dzieci na Urodzinowych Mikołajkach
MAGII. Im fundacja również gorąco dziękuje.
Aż trudno uwierzyć, że to już rok. Fundacja w tym czasie pomogła
gromadce dzieci i nadal zbiera fundusze, by pomagać kolejnym.
Swoją działalność prezentuje na bieżąco na stronie internetowej
www.fundacjamagia.pl.
A oto co o jej celach i działaniach mówią jej przedstawiciele:
Andrzej Mielcarek, rzecznik prasowy
Fundację Magia założyliśmy jesienią 2014 roku. Przyjęliśmy wtedy kilka reguł ostro wyróżniających nas na tle podobnych inicjatyw. Nasza fundacja nie jest związana z żadną religią, ideologią czy
światopoglądem. Podstawową zasadą jest absolutna przejrzystość
działania. W praktyce oznacza to, że każda wpłata na konto fundacji oraz każdy wydatek są ujawniane na naszej stronie internetowej.
W każdej chwili wszystko to można sprawdzić.
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Druga zasada to stuprocentowy wolontariat. Otóż każda złotówka przekazana fundacji Magia naprawdę trafia do jej podopiecznych. Bieżące potrzeby fundacji zaspokajają w swoim zakresie jej
wolontariusze.
Przyjęliśmy również jasne zasady decydowania, do kogo kierujemy pomoc. Chodzi nam o chorujące lub powracające do zdrowia
dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Ograniczamy się na razie do dzieci z Koszalina i ościennych gmin, ale z biegiem czasu chcemy rozszerzyć zasięg działania.
Potencjalnych podopiecznych wskazują nam pracownicy socjalni
z ośrodków pomocy rodzinie. To oni najlepiej znają sytuację w terenie i to oni wiedzą, gdzie są dzieci, wobec których wyczerpały
się instytucjonalne możliwości wsparcia, a którym pomoc nadal jest
bardzo potrzebna.
Nie brakuje bowiem przypadków, kiedy nie z własnej winy dzieci te nie mogą skorzystać z różnych dostępnych na rynku metod
leczenia, ulgi w cierpieniu albo rehabilitacji, bo nie stać na to ich
rodziców lub opiekunów, a pomoc społeczna nie może im w potrzebnym zakresie pomóc z powodu ograniczeń prawnych.
Każde zgłoszenie opiniują fachowcy – lekarze, będący wolontariuszami fundacji. Jeśli na podstawie wizyty w domu zgłoszonego
dziecka, po jego przebadaniu i po analizie dokumentacji medycz-

nej stwierdzą oni, że warto by fundacja zaangażowała się w pomoc,
składają odpowiedni wniosek do zarządu Magii.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie otrzymuje również żadnych subwencji. Może pomagać wyłącznie dzięki
dobrowolnym wpłatom wolontariuszy, życzliwych osób i instytucji.
Bywają to wpłaty doraźne, jednorazowe, o różnej wysokości. Za
wszystkie jesteśmy ogromnie wdzięczni.
Są również osoby i instytucje, które systematycznie zasilają konto
Magii.
Nie ukrywamy, że na takich wpłatach najbardziej nam zależy –
nawet jeśli jest to każdorazowo niewielka suma. Dzięki systematyczności wpłat fundacja może działać w sposób stabilny. Zadeklarowana comiesięczna darowizna 100 złotych daje prawo do
używania honorowego tytułu Przyjaciela a kwoty 500 zł do używania honorowego tytułu Partnera Fundacji Pomocy Dzieciom
Magia.
Dorota Wojniusz, finanse
Zakładając fundację, postawiliśmy na absolutną przejrzystość naszego działania i finansowania. Dlatego darowizny pieniężne przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe. Podobnie wszelkie wydatki
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pokrywamy przelewami. Nigdy nie wypłacamy przyznanej pomocy
w formie gotówki. Nikomu.
Jeśli pomoc polega na sfinansowaniu kosztów zabiegów leczniczych czy rehabilitacyjnych, przelewamy pieniądze bezpośrednio
na konto danego ośrodka prowadzącego terapię. Bywa, że jest to
zagraniczna klinika.
Jeśli potrzebne są jakieś elementy wyposażenia medycznego,
na przykład obuwie ortopedyczne czy protezy, należność wysyłamy
na konto dostawcy, a nasz podopieczny otrzymuje potrzebną mu
rzecz, nie martwiąc się o jakiekolwiek rozliczenia. Podobnie z lekami i środkami higienicznymi.
Dlaczego tak robimy? Chodzi nam o to, by nie powstał choćby
cień podejrzenia, że zebrane przez Magię pieniądze są wykorzystywane na cele inne niż statutowe. U nas każda złotówka, jaka
znajdzie się na koncie fundacji, na pewno trafi do potrzebujących
dzieci.
Przyjęliśmy zasadę systematycznego, publicznego rozliczania
wpłat i wydatków. Informacje o nich można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli darczyńca zastrzega, by nie podawać jego
danych personalnych, szanujemy to życzenie. Ale sam fakt wpłaty
jest publicznie odnotowywany.
Chcąc maksymalnie ułatwić wpłaty darowizn, uruchomiliśmy na
naszej stronie internetowej prosty mechanizm. Łatwo go Państwo
odnajdą, bo symboliczne cegiełki mają nominały zgodne z nominałami używanych w Polsce pieniędzy – od 5 złotych poczynając.
Izabela Gębka, lekarz
Podstawowym źródłem informacji o dramatycznym położeniu
chorujących dzieci są sygnały pochodzące od pracowników socjalnych. Oni najlepiej orientują się, gdzie konieczne jest wsparcie. Współpracujemy z Centrami Pomocy Rodzinie w Koszalinie
i powiecie koszalińskim. Reagujemy na każde doniesienie, ale nie
w każdym przypadku udzielamy pomocy. Odmawiamy jej tam,
gdzie sytuacja materialna rodziny pozwala na samodzielne radzenie sobie z problemem albo istnieje możliwość skorzystania ze
wsparcia instytucjonalnego.
Koncentrujemy się na takich przypadkach, kiedy dziecko z powo-

dów niezależnych od jego rodziców lub opiekunów nie może skorzystać z procedur medycznych albo rehabilitacyjnych, które mogą
przynieść mu ulgę w cierpieniu a na skorzystanie z których rodziny
nie stać. Bywają takie sytuacje, wcale nierzadkie, kiedy wydatkiem
nie do udźwignięcia jest na przykład koszt dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego na drugim krańcu Polski, zakup leku, protezy, specjalnych okularów albo środków higienicznych.
Dopiero odwiedzając domy potencjalnych podopiecznych
przekonujemy się, jak duże są nadal obszary niedostatku i jak ten
niedostatek może ograniczać dostęp do oczywistych – wydawałoby
się – środków pomocy. Rodziny, w których są chronicznie chorujące lub niepełnosprawne dzieci znajdują się w podwójnie trudnym
położeniu. Ponoszą duże wydatki na leczenie lub rehabilitację,
a jednocześnie konieczność stałej opieki nad dzieckiem – czasami
nad kilkorgiem chorych dzieci – uniemożliwia jednemu z rodziców
podjęcie pracy zarobkowej. Wszystko pozostaje na barkach jednej
osoby. Jej zazwyczaj niewysokie zarobki oraz zasiłki opiekuńcze nie
wystarczają, by pokryć podstawowe potrzeby; o dostępie do nowoczesnych metod leczenia lub rehabilitacji nie mówiąc.
Każdą naszą decyzję o udzieleniu pomocy poprzedza dokładny
wywiad w miejscu zamieszkania dziecka oraz analiza dokumentacji
medycznej. Na podstawie lekarskiej rekomendacji zarząd fundacji
decyduje o udzieleniu pomocy.
Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA ma wśród swych zasad i taką,
że nie pokazujemy wizerunków podopiecznych. Poza przypadkami,
gdy rodzice lub opiekunowie w jakichś swoich staraniach o pomoc
– na przykład przy zbiórkach publicznych – tych wizerunków już użyli.
Wychodzimy bowiem z założenia, że eksponowanie zdjęć chorych
lub niepełnosprawnych dzieci stygmatyzuje je w środowisku lokalnym. Chcemy tego uniknąć. Jednak o każdym z dzieci wspominamy
na naszej stronie internetowej, ogólnie opisując ich sytuację.
Każda wizyta w domu, skąd pochodzi prośba o pomoc, to wielkie
przeżycie. Chciałoby się pomóc każdemu. Zdajemy sobie sprawę,
że to niemożliwe. Ograniczone środki, jakimi dysponujemy, powodują konieczność podejmowania trudnych decyzji. Jesteśmy
Państwu bardzo wdzięczni, że dzięki Państwa darowiznom, MAGIA
może nieść pomoc.
Bądźcie z nami dalej.
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PIORUNUJĄCA DIAGNOZA
NIE ZŁAMAŁA DAMIANA
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / foto: Marcin Betliński

Maraton zumby, mecze piłki ręcznej, licytacje i zbiórki. Tak przyjaciele chcą pomóc
27-letniemu koszalinianinowi w jego walce z nawracającym obłoniakiem.
Damian Paszkowski toczy ją od dziewięciu lat. Do tej pory wygrał sześć rund,
przed nim następna bitwa - z kolejnymi trzema guzami.

z

anim choroba ujawniła się, Damian Paszkowski był wesołym nastolatkiem, dobrym
uczniem i rokującym szczypiornistą Gwardii Koszalin. Walkę o życie zaczął dziewięć
lat temu. - Pewnego dnia nie przyszedł do
szkoły – wspomina Marcin Kępka, przyjaciel
Damiana. - To było do niego niepodobne - dodaje. Znajomi myśleli,
że Damian zrobił sobie wagary. Po kilku
godzinach dowiedzieli się, że wysportowany 18-latek nie wstał tego dnia z łóżka. Potworny ból zwalił go po prostu
z nóg. Diagnoza była jednoznaczna –
obłoniak, czyli złośliwy nowotwór, który
umiejscawia się w mózgu i kręgosłupie.
Dzięki własnej sile i determinacji rodziny Damian zwalczył chorobę.
Nawrót
Spokój trwał sześć lat, ale nadeszła
zła wiadomość – guz drugiej części mózgu. Operacja w Pradze, gdzie stosowany jest tzw. nóż gamma. Po zabiegu
próba powrotu do normalnego życia,
codzienności i rodziny. Niestety nie na
długo. Cztery miesiące później u Damiana pojawiły się niepokojące objawy,
tym razem w rejonie pleców. Lekarze
zdiagnozowali nowotwór górnej części
kręgosłupa. Umiejscowienie guza nie
pozwoliło na naświetlanie, jedynym rozwiązaniem okazała się klasyczna operacja. Oprócz silnego bólu, zaczęły się
problemy z chodzeniem. Marcin Kępka
relacjonuje: - Wszyscy czuliśmy się bezradni, nie umieliśmy mu pomóc. Ale po
raz kolejny Damian nas zadziwił swoją
siłą i wiarą. Stanął na nogach. Kolejna
walka z nowotworem została wygrana.
Powrót do życia
Mimo wycieńczenia organizmu i zaburzonego spokoju, pan
Damian ponownie zaczął patrzeć na świat z nadzieją. Zaręczył się,
miał zostać tatą i podjął nową pracę. Wszystko zaczęło się układać.
Nie na długo. Dwa dni przed uzyskaniem tytułu magistra – lodowaty prysznic: wyniki badań wskazywały na dwucentymetrowy guz

w głowie. - Choroba powracała jak bumerang – opowiada przyjaciel Damiana Paszkowskiego. - Razem z rodziną podjęli decyzję
o ponownym wyjeździe do Pragi na naświetlanie kobaltem. To była
jedyna szansa.
Wyjazd był możliwy dzięki pomocy przyjaciół i innych życzliwych
osób. Metoda „Gamma-Knife” mimo że niezwykle efektywna, jest
bardzo droga i nierefundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Niestety następne badania nie
przyniosły dobrych wieści – Damiana
Paszkowskiego czekała kolejna walka
o życie. Tym razem z nowotworem kręgosłupa.
W tym czasie na świat przyszła jego
córeczka. Nie mógł z nią spędzać czasu,
bo przygotowywał się do kolejnej operacji. Ale w końcu, mimo komplikacji,
wraca do domu. - W grudniu ubiegłego
roku wyniki badań Damiana ponownie
postawiły wszystkich na nogi - opowiada Krystyna Struś, wychowawczyni
Damiana z podstawówki, prywatnie
przyjaciółka rodziny. - Czekała go kolejna walka. Jego stan zdrowia był na tyle
poważny, że zabieg przekładano dwukrotnie – dodaje.
Kiedy wreszcie przyszedł czas operacji – okazało się, że przez pięć miesięcy
nowotwór powiększył się czterokrotnie.
Operacja udała się, jednak Damian nie
czuł się dobrze. Wręcz przeciwnie - pojawił się ból klatki piersiowej, pleców
oraz rąk. Kolejne trzy dni dla całej rodziny i znajomych były jak zły sen: ich przyjaciel, syn, ojciec i miłość życia – walczy
o powrót do nich. Lekarze decydują się
na drugą operację.
Damian po raz kolejny dochodzi do
siebie. Na Facebooku pisze: „W końcu
w domu. Po 21 dniach w szpitalu, 2 opeDamian Paszkowski z córeczką
racjach, 1 zabiegu, nieopisanym bólu
i strachu nareszcie mogłem przytulić córeczkę. Dziękuję za wsparcie, dobre słowo i pomoc ".
Moc przyjaźni
Damian wygrał kilka starć z rakiem, ale przed nim – wojna. Jest
po kolejnej operacji usunięcia guza mózgu. Według lekarzy ma
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ich jeszcze trzy – jeden w głowie, dwa na kręgosłupie. Tym razem gowy Gwardia kontra Brodnica oraz spotkanie towarzyskie: koledzy
koszalinianin chce podjąć się kuracji metodami alternatywnymi. Na Damiana kontra Oldboye. Podczas całodniowej imprezy udało się
ten cel potrzebne jest około 45 tysięcy euro.
zebrać ponad 6,6 tys. zł. Do akcji przyłączyła się Szkoła Podstawowa
Wiadomość o ponownym nawrocie choroby spadła na rodzinę nr 18 i Gimnazjum nr 9 w Koszalinie, których Damian jest absolwenjak grom z jasnego nieba, jednak bliscy Damiana nie zostali sami. tem. - Zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych i sportowych
- Nigdy nie byli sami – podkreśla ze łzami w oczach Krystyna Struś. angażując całą społeczność szkolną – wymienia była wychowawczy- Olbrzymim wsparciem i motorem napędowym do działania są ni. - Odbyły się także rozgrywki między politykami, nauczycielami
przyjaciele Damiana ze szkoły podstawowej.
i przyjaciółmi Damiana. Były również kiermasze ozdób świątecz- To była moja najlepsza klasa, zawsze razem, wspierali się. Nawet nych i domowych wypieków. Licytację przedmiotów oraz zbiórkę
kiedy ich drogi rozeszły się po ukończeniu gimnazjum, utrzymywali pieniędzy wśród nauczycieli zorganizował również Zespół Szkół nr
kontakty. Krystyna Struś ze łzami w oczach dodaje: - Dzwonili do 2 w Koszalinie. - Damian nie był naszym absolwentem – wyjaśnia
mnie, kiedy coś w ich życiu zmieniało się, kiedy zdawali do kolej- Bożena Sobkowiak, dyrektor placówki.– Jednak miałam okazję sponych klas, a nawet wtedy kiedy
tkać się z nim i jego tatą. Sama jemieli kłopoty. Teraz ich przyjaźń
stem matką, zrobiłabym wszystko
po raz kolejny jest wystawiona na
dla mojego dziecka. Jak mogłaWszyscy możemy pomóc Damianowi
próbę, ale walczą i nie pozwalają
bym odmówić pomocy.
w jego walce. Wystarczy przekazać dowolną kwotę na
przestać walczyć Damianowi.
Oprócz zbiórek w szkole, pod
FUNDACJĘ MAŁYCH I DUŻYCH,
koniec grudnia „Teatr na bosaka”
Pospolite ruszenie
wystawi spektakl, z którego dokonto 59 1160 2202 0000 0001 5769 2254,
chód trafi na konto 27-latka. - Do
z dopiskiem: Damian Paszkowski.
Do przyjaciół i znajomych Damomentu kiedy pełna kwota nie
znajdzie się na koncie Damiana,
miana przyłączyli się dawni koledzy z pracy, szkoły a nawet obcy ludzie. Wszyscy chcą pomóc, by będziemy walczyć - zapowiada Krystyna Struś. Na Facebooku trwa
udało się zebrać brakującą kwotę. W Koszalinie zostało zorganizo- akcja „Dychą w Raka”, która polega na przelaniu 10 zł na konto funwanych szereg imprez. Jedną z nich był Maraton Zumby, w którym dacji „Małych i dużych” i wskazaniu kolejnych trzech osób, które
wzięło udział ok. 200 osób. Specjalnie dla Damiana przyjechali in- również mogą przekazać symboliczną kwotę Damianowi.
struktorzy ze Szczecina, Konina i Mrzeżyna. - Kiedy dzwoniłam po
Damian Paszkowski dochodzi do siebie po operacji. Od jego
zumbowiczach, którzy mogliby poprowadzić maraton, nikt mi nie
odmówił – mówi Katarzyna Stankiewcz, jedna z organizatorek. - Py- stanu fizycznego i psychicznego uzależnione jest dalsze leczenie.
tali tylko kiedy i gdzie – dodaje. Dlaczego zdecydowała się pomóc Na razie rodzina poszukuje kliniki, która leczy obłoniaka metodami
Damianowi? - Znamy się, mieliśmy okazję pracować ze sobą. To alternatywnymi. To szansa na stałe wyleczenie i powrót do normalniesamowicie pozytywny chłopak, zawsze chętny do pomocy, ko- nego życia. - Czekam dnia kiedy Damian powróci do pełni sił i tak
jak zawsze zażyczy sobie mojego jabłecznika – śmieje się Krystyna
chający rodzinę i dobry kolega.
Po maratonie zumby odbyły się dwa mecze piłki ręcznej - mecz li- Struś.

Katarzyna Stankiewicz-Głuch, Marcin Kępka
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CHRYSTUS
TO IKONA UCHODŹCY
Kościół jedyne, co może robić, to apelować o odrzucenie skrajnych emocji, które
miałyby nas hamować przed przyjęciem uchodźców. Jeżeli będziemy pewni, że są to
uchodźcy, a nie ludzie mający złe intencje, będziemy zdolni ich przyjmować. Problem
polega na tym, że w Polsce nie ma właściwie polityki migracyjnej – przekonuje
ksiądz biskup Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski,
przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, delegat ds. Imigracji
Konferencji Episkopatu Polski. Rozmawia z nim Andrzej Mielcarek.

j

ak Polak-katolik ma sobie z tym poradzić? Kościół
mówi mu: „masz obowiązek pomagać uchodźcom”, a politycy i ulica krzyczą: „to nie uchodźcy, to
imigranci ekonomiczni szukający naszym kosztem
lepszego bytu, a pewnie i islamscy terroryści”.
- Jestem spokojny, jeśli chodzi o katolików czy,
ogólniej, chrześcijan. Gdyby przed jakimkolwiek domem stanęła
dzisiaj rodzina uchodźców, ludzie jej pomogą w tym najprostszym
wymiarze – nakarmią, czasowo dadzą schronienie. Jestem o tym
przekonany, bo w Polsce już są uchodźcy i to w dużej liczbie - choćby Czeczeni, których ponad 100 tysięcy w 1997 roku przeszło przez
Polskę. Po czasie pozostało ich u nas – jak się szacuje - nawet 20
tysięcy. Pozostali w Polsce. Tak jak uchodźcy z Wietnamu czy Korei
Północnej. Ci ludzie odnajdują się w naszym kraju, nie uciekają dalej na Zachód. I nie ma aktów wrogości wobec nich.
- Tak jak wobec 20 tysięcy legalnie przebywających w Polsce
Wietnamczyków, którzy wtopili się w nasze społeczeństwo, ciężko
pracują, posyłają dzieci do szkoły.
- Kiedy latem tego roku wybuchła sprawa uchodźców, a Fundacja
Estera pani Miriam Shaded zaproponowała sprowadzenie do naszego kraju trzech tysięcy Syryjczyków-chrześcijan, to jak wiem od
zaangażowanej w akcję siostry Małgorzaty Chmielewskiej, zgłosiło
się bardzo dużo Polaków, gotowych przyjąć uciekinierów. Były to
osoby indywidualne, rodziny, instytucje, parafie. Jak widać jesteśmy
gotowi pomagać ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie.
Jesteśmy gotowi do pomocy właśnie dlatego, że jesteśmy katolickim krajem. Gorzej, gdy zdarzają się sytuacje, jak ta w Śremie czy
pod Opolem, gdzie rodziny syryjskie bez słowa zniknęły, wyjeżdżając na Zachód. Okazuje się, że ci ludzie poszukiwali lepszego życia,
a nie tylko schronienia i tymczasowej opieki. To bardzo zniechęca.
- Emigranci ekonomiczni często na Zachodzie mają krewnych,
jakieś punkty zaczepienia.
- Ich celem nie jest pozostanie w pierwszym bezpiecznym kraju
Unii Europejskiej, ale dotarcie do Niemiec. To jest pierwsza przyczyna zniechęcenia do pomagania. A druga to akcje terrorystyczne,
które w jednoznaczny sposób są wiązane z przybyszami z tamtego
regionu. Tymczasem sprawcy zamachów to zazwyczaj obywatele
Unii Europejskiej, którzy są rodowitymi Belgami czy Francuzami.
W Państwie Islamskim przeszli tylko szkolenie, po którym po prostu
wrócili do Europy.
- Oni są niebezpieczni, bo znają już europejskie warunki. Terrorysta, aby był skuteczny w konkretnym środowisku, zwłaszcza

miejskim, musi je znać.
- Nie może być to imigrant, który ląduje w obcym miejscu, nie
znając języka, nie znając kultury. Trzeba koniecznie rozdzielać dwa
fenomeny: zjawisko uchodźstwa i zjawisko, niestety, napierającego
paralelnie islamu, zderzenia kulturowego, które dokonuje się na
naszych oczach.
Po ostatnim szczycie UE na Malcie nie mam żadnych wątpliwości,
że dodatkową przyczyną napędzającą uchodźców do Europy jest
skrajna bieda i rządy dyktatorskie w biednych krajach Afryki Północnej. Bo oprócz Syryjczyków czy Irakijczyków chroniących się przed
wojną, zdecydowana większość to uciekinierzy z krajów Północnej
Afryki oraz Pakistanu i Afganistanu. Źródłem lęku Europejczyków,
a w tym i Polaków, jest głównie obawa, że ci ludzie przyniosą z sobą
niewyobrażalne zagrożenie, nie tylko terrorystyczne. Wiadomo już
z doświadczeń dużych miast, na przykład Paryża, że oni nie integrują się z miejscowym społeczeństwem, nie chcą tego.
- Powstają dzielnice-getta.
- To pogłębia jeszcze ich kompleksy, bo mają kiepskie wykształcenie, są wykluczeni, odrzuceni i na dokładkę mieszkają w „złym
miejscu”. Kiedy widzą parę ulic dalej ludzi bogatych, sytych i szczęśliwych, pojawia się w nich pokusa sięgania po przemoc, bo „my też
tak chcemy”. I to jest najpoważniejsze źródło zagrożenia.
- Wróćmy do liczb. Jeśli byliśmy w stanie jako państwo, w sposób
dla przeciętnego obywatela właściwie niedostrzeżony, „obsłużyć”
110 tysięcy Czeczenów jako czasowych uchodźców, a 10-20 tysięcy
wchłonąć na stałe, to owe siedem czy osiem tysięcy przypisanych
nam przez UE uchodźców to jest właściwie niewiele. Ale jednak
obawa przed nimi mocno rozlała się w społeczeństwie.
- Ona wynika z lęku zbudowanego na telewizyjnych obrazach
i przekonaniu, że pośród płynących z południa tłumów ukrywają
się terroryści. W ten sposób odzywa się instynkt samozachowawczy - społeczny, nie tylko indywidualny. Lęk potęguje fakt, że Unia
Europejska jako wielopaństwowy organizm jest bezradna i niezdolna do organizowania wspólnego życia całej Europy, że wszystkie
konwencje, wszystkie pisane reguły postępowania z uchodźcami
czy emigrantami zawodzą. One były pisane dla „normalnej” imigracji, kiedy wszystko dało się poddać kontroli. Myślę o Konwencji
Genewskiej czy Dublińskiej. Obecnie, przy tak zmasowanej liczbie
ludzi mechanizmy te nie są w stanie niczego kontrolować, a więc
również zapobiec groźbie terroryzmu.
- Co więc robić?
- Trzeba byłoby się zastanowić, jaką genezę ma ten terroryzm.
A bierze się on z buntu dużych grup, nawet w jakimś sensie państw,
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które dotarły do takiej granicy ubóstwa, do takiej granicy niesprawiedliwości, że jedyne co przychodzi im do głowy, to osiągnąć
sprawiedliwość poprzez broń i wojnę. Wojna z najsilniejszymi, najbogatszymi tego świata, którzy w tamtych regionach (w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie) od dziesięcioleci uprawiają politykę
wyzysku, jest walką beznadziejną.
- Państwa bogatego Zachodu właściwie uprawiają politykę
współczesnego kolonializmu.
- Pojawia się problem skutków interwencji polityczno-militarnych
wielkich państw. Wiosny Ludów w kolejnych krajach arabskich pojawiały się tam, gdzie występuje ropa naftowa. Wiemy, że działo
się tak z inspiracji państw zachodnich i niektórych czynników politycznych. To rozbudziło aspiracje w całych grupach etnicznych. Ci
ludzie chcą żyć w bogactwie, ale na pewno mają inne pojęcie życia
społecznego niż my. Pojęcie
demokracji zachodnioeuropejskiej jest im obce. Oni tego
nie chcą.
- Interwencje spowodowały
utratę równowagi, jaka tam
30-40 lat temu powstała. Na
obszarze Azji Mniejszej i Północnej Afryki toczy się wojna
i skutkiem tego miliony ludzi
są pozbawione domu. Choćby
te cztery miliony Syryjczyków
koczujących pod namiotami
w Turcji, Jordanii czy Libanie
lub te 10 milionów ludzi pozbawionych dachu nad głową
wewnątrz Syrii. Do Europy dotarli ci, którzy mieli siłę i pieniądze. A tam są miliony ludzi
w beznadziejnych warunkach.
Jak im pomagać?
- Jako Kościół Katolicki jesteśmy obecni tam od pięciu
lat, od kiedy wybuchł konflikt
wojenny w Syrii. Zbieramy pieniądze - na przykład poprzez
Papieskie Stowarzyszenie Kościół w Potrzebie – na żywność,
odzież, a przede wszystkim na
opiekę medyczną. Fundujemy
mobilne szpitale, opłacamy lekarzy, kupujemy leki. Pieniądze
płyną nieustannie, aby pomóc
tam na miejscu, w obozach.
Zdecydowana większość ludzi
nie chce uciekać do Europy.
Oni chcą powrócić do swoich
domów.
Dlatego, co mi się wydaje oczywiste, należy wpływać na politykę
państw, by czuły presję. Tej sprawy nie da się rozwiązać poprzez
otwarcie bram Europy, bo w ten sposób zniekształcimy całą strukturę regionu. Zostawimy całe kraje zdewastowane i spustoszone po
wojnie, po bombardowaniach, na pastwę jeszcze większej biedy.
Trzeba tych ludzi mobilizować, aby oni mieli jakąś nadzieję na przyszłość. Trzeba im uświadamiać, ze ucieczka nie jest rozwiązaniem,
w Europie nie będą żyli szczęśliwiej, nigdy nie będą u siebie, zawsze będą drugą kategorią.
- Ale co dalej?
- Jak to zazwyczaj jest w starciu cywilizacji, będą wstrząsy, konflikty. Unia Europejska nie ma dzisiaj pomysłu na to, jak urządzić
wspólne życie z gwałtowną falą zupełnie obcej nam kultury i religii.

To ciągle jest szukanie rozwiązania głównie na płaszczyźnie finansowej: „damy pieniądze albo wyślemy nasze wojska”. Widać wyraźnie,
że to nie działa. Przerażające, że innej perspektywy nikt z polityków
nie kreśli, a to oni odpowiadają za całą sytuację.
- Skutkiem tego wszystkiego w Europie dominują emocje. Pojawia się dużo lęku także w społeczeństwie polskim. Kościół ma jednoznaczną postawę – pomagać. Z drugiej strony wielu wiernych
odrzuca takie wezwanie. Jak to przełamać?
- Kościół jedyne, co może robić, to apelować o odrzucenie skrajnych emocji, które miałyby nas hamować przed przyjęciem uchodźców. Jeżeli będziemy pewni, że są to uchodźcy, a nie ludzie mający
złe intencje, będziemy zdolni ich przyjmować. Problem polega na
tym, że w Polsce nie ma właściwie polityki migracyjnej. Z tego co
mi wiadomo, w Europie Zachodniej wszystkie pomysły integracyjne
z dużymi grupami uchodźców
czy imigrantów nie wypaliły,
bo w zdecydowanej większości okazało się, że tworzą oni
getta. Dzieje się tak obok indywidualnych przykładów ludzi,
którzy odnaleźli się w nowych
warunkach, nie stracili swojej
tożsamości (jako na przykład
muzułmanie) i którzy rosną
w tej społeczności w drugim
czy trzecim pokoleniu, są bardzo dobrymi obywatelami danych państw. Ale to wszystko
przed nami. W Polsce dopiero
będziemy tworzyć programy
integracyjne.
- Chyba stosunkowo dobrze sobie z tym poradziły
kraje skandynawskie, Szwecja
czy Norwegia.
- Dlatego, że to są ludnościowo niewielkie kraje i one
są z natury bardzo spokojne
i tolerancyjne. Te społeczeństwa wytworzyły program
otwartości na innych. Nie
wiem, na ile jest to wzorzec
do naśladowania, na ile da się
to odtworzyć. U nas, w Polsce,
bardzo mocno jest akcentowane poczucie tożsamości
polskiej, w tym też katolickiej.
Tożsamości, która daje nam
poczucie stabilności i pewności, bezpieczeństwa, że wiemy,
kim jesteśmy, dobrze się rozumiemy w tej samej grupie. I na pewno jest to teraz wyzwaniem,
jak się otworzyć na innych. Nie unikniemy migracji, nie unikniemy
napływu ludzi z innych krajów, języków czy kultur, ponieważ jest to
obecnie w skali globalnej zjawisko numer jeden.
- Boimy się abstrakcyjnych „obcych”, a tymczasem liczby pokazują, że w Polsce przybywa z roku na rok emigrantów ekonomicznych, w większości Ukraińców. Ponad trzysta tysięcy oficjalnych
uprawnień do podjęcia pracy w Polsce wydanych im w tym roku
o czymś świadczy.
- Trzeba pamiętać, że oni są z tego samego kręgu cywilizacyjnego. Nawet jeśli nie są katolikami, to są prawosławnymi, Słowianami, co bardzo ułatwia naszą integrację, nasze bycie razem. Ale my,
Polacy, jesteśmy otwarci na inność. Trzy miliony Polaków wyjechało
z Polski i odnalazło się w innych krajach, na zliberalizowanym, zse-
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kularyzowanym Zachodzie. Odnajdują się w innych warunkach,
w innym języku. Mieszkają częstokroć wśród imigrantów z innych
części świata, mają przyjaciół również wśród muzułmanów.
- Ogromną rolę w kształtowaniu postaw i emocji mają media.
Rozbierają na czynniki pierwsze każdy incydent terrorystyczny
w Europie, a systematycznie dokonywane na Południu masakry
chrześcijan najwyżej wzmiankują. Tymczasem w krajach arabskich
objętych wojną i w islamskich krajach Afryki chrześcijanie są masowo zabijani, torturowani, zamieniani w niewolników.
- Rzeczywiście, ten temat w większości mediów europejskich jest
marginalizowany. A chrześcijanie są prześladowani i to w ogromnej
skali, właściwie niewyobrażalnej. Jeśli uświadomimy sobie, że w Korei Północnej 300 tysięcy chrześcijan jest w obozach pracy tylko dlatego, że są chrześcijanami, mamy przed oczyma właściwie obraz
zagłady współczesnych męczenników. Statystyki ostatniej
dekady pokazują, że na całym
świecie ginie rocznie - różnie
to wygląda w poszczególnych
latach- między 70 a 110 tysięcy
wyznawców Chrystusa. Osiemdziesiąt procent tych przypadków dzieje się w krajach arabskich. Jeśli mimo wszystko te
liczby docierają do świadomości Europejczyków, to mogą
rodzić taki tok rozumowania:
„skoro oni tam mordują chrześcijan, to jak będą postępować, kiedy zamieszkają między
nami?”. Wszystko jest w rękach
naszych władz, które są odpowiedzialne za zapewnienie
bezpieczeństwa i budowanie
warunków współistnienia. Odpowiedzią na te wyzwania nie
może być zamknięcie granicy
przed obcymi. My, społeczeństwo polskie, za dziesięć lat
będziemy potrzebowali czterech milionów ludzi na rynku
pracy. To nie będą Polacy, bo
rodzi się nas za mało. Mamy
niż demograficzny…
- … i stały odpływ ludzi
w wieku produkcyjnym, wybierających emigrację.
- Jeśli mamy jakoś funkcjonować jako państwo polskie,
będziemy potrzebowali dopływu nowych rąk do pracy. Możemy oczywiście powiedzieć, że w związku z tym zapraszamy więcej
Ukraińców czy Polaków ze Wschodu. Ale ich będzie 20-30 tysięcy
rocznie, a nam będzie potrzeba czterech milionów. Stoimy przed
bardzo wielkim wyzwaniem, jak to zorganizować.
- Czy w obrębie episkopatów europejskich odbywa się jakaś
dyskusja o tym, co wspólnie zrobić, żeby ułatwić nieunikniony
proces wtapiania w społeczeństwa europejskie milionów przybyszów?
- To gorący temat. Najbardziej zaangażowana jest w to Caritas
– światowa, europejska i w poszczególnych krajach. Przedstawiciele tych struktur mają przygotowane bardzo konkretne programy.
Po pierwsze, tam nie ma pytania „czy przyjmujemy uchodźców”;
tam jest kwestia „jak”. Poza władzami państwowymi odpowiedzialność ponoszą również samorządy. Ludzie będą musieli gdzieś -

po opuszczeniu obozów dla uchodźców czy pierwszych punktów
kontaktowych - wylądować. Znaleźć jakieś mieszkanie, schronienie.
I dopiero na końcu, gdy dwie struktury – państwowa i samorządowa - zadziałają, Kościół ma swoją rolę. Rolę pomocniczą. I tak to jest
w innych krajach. Jeździłem do obozów dla uchodźców w Szwajcarii i w Niemczech i przyglądałem się programom, jakie Kościół tam
realizuje. Sprawdzone od lat. Taka Szwajcaria ma wieloletnią tradycję przyjmowania uchodźców, głównie politycznych. Tam kościelne
struktury, zwłaszcza Caritasu, wiedzą, gdzie jest ich miejsce i to się
doskonale sprawdza. Jest sprawnie działający łańcuch: państwo,
samorząd i Kościół albo inne organizacje pozarządowe, fundacje,
stowarzyszenia, które zajmują się pomocą, w tym również pomocą
uchodźcom. Na pewno te wzorce są dopracowane i skuteczne, dla
nas są bardzo pomocne. I widzę, że one w przygotowaniach Caritas
Polska i Caritas diecezjalnych już zaczęły się pojawiać. Na ten temat są już szkolenia, bo trzeba
bardzo dużej wiedzy prawniczej, z czym i z kim mamy do
czynienia, musimy znać procedury, zarówno unijne, jak
i nasze, polskie, no i musimy
wiedzieć, jakie są oczekiwania
na etapie integracji. Inaczej
mówiąc - jak się organizuje
szkolenia językowe, spotkania
międzykulturowe, na czym
polegają największe trudności
w odnajdywania się zarówno
uchodźców, jak i ludzi, którzy
za chwilę będą z nimi żyli po
sąsiedzku. To jest gigantyczna
praca. Powiedziałby, że powoli
się tego uczymy.
- Jesteśmy w czasie, który
sprzyja refleksji nad takimi
sprawami, bo zbliża się Boże
Narodzenie a Święta Rodzina
to też przecież uchodźcy.
- Od tego powinniśmy rozpocząć refleksję Kościoła:
Jezus, Matka Boża, Józef - to
ikona uchodźcy. To jest obraz
rzeczywistości kogoś, kto ucieka przed śmiercią. Ucieka do
sąsiedniego kraju nie na dzień,
nie na dwa, ale na lata - z tego,
co wiemy. Inny wątek refleksji,
to fakt, że naród izraelski też
był narodem, który uciekał do
Egiptu i dopiero Mojżesz go
stamtąd wyprowadził. W historię Izraela wpisanych jest kilka
takich sytuacji, kiedy jako naród znajdowali się na obczyźnie, byli
wygnani, wypędzeni - w niewoli asyryjskiej, babilońskiej. To są historie, które u proroków i w całym Piśmie Świętym są w jasny sposób spuentowane: Bóg mówi w każdych tych sytuacjach, żebyśmy
byli otwarci na cudzoziemców, a w szczególności na uchodźców.
I taka jest wymowa nauki Kościoła, w szczególności nauczania papieża Franciszka, który jednoznacznie mówi: „mamy obowiązek
przyjąć uchodźców”. Jak wiemy, on sam jest z rodziny emigranckiej,
dlatego może lepiej to czuje i rozumie. Ale to nie jest kwestia refleksji czułego i wrażliwego człowieka, tylko to płynie wprost z Pisma
Świętego. Z tym najważniejszym cytatem z Ewangelii św. Mateusza
w 25. rozdziale: „Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. Ja myślę, że ta wrażliwość jest w nas, tylko problem - jak zawsze - leży
w szczegółach.
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POŁCZYŃSKIE PIWO
SPRZED 70 LAT
Autor: Andrzej Mielcarek / foto: Agnieszka Orsa

Gdyby w przypadku piwa o wartości decydował rocznik, znalezisko Grzegorza Kruka
byłoby sporo warte. Ale piwo to nie wino – najlepsze jest świeże. Pełne butelki piwa
zaś - znajdowane po dziesięcioleciach - to ewenement.
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rzegorz Kruk, pasjonat regionalnej
historii, uczestnik wojskowej grupy
rekonstrukcyjnej, a przede wszystkim
twórca Pomorskiego Produktu Markowego, jest żywą encyklopedią wiedzy o
Koszalinie i Pomorzu. Gromadzi wszelkie pamiątki przeszłości. Od dawna już
wie, że wszędzie tam gdzie rozkopywana jest ziemia pod kolejną
budowę, mogą kryć się skarby. Nawet jeśli rozkopywany jest dawny
śmietnik.
W takim właśnie miejscu, na placu budowy nowej hali Centrum
Ogrodniczego (teren Agromy) przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie, trafił na rzecz wyjątkową. Wśród całych i nadtłuczonych starych
butelek znalazł butelkę z piwem pochodzącym z 1945 roku! Pan
Grzegorz mówi: - To było miejsce, gdzie po zakończeniu wojny
zsypywano śmieci ze sprzątanych po Rosjanach ulic Koszalina. Stąd
można tam było trafić na rozmaite przedmioty związane z miastem,
oznaczone logotypami i bez nich. Tego, że znajdę firmową flaszkę
pełną piwa, nigdy bym się nie spodziewał.
Ponieważ chodziło o piwo z Połczyna-Zdroju, pan Grzegorz przekazał znalezisko dzisiejszym gospodarzom browaru. – Dla nas to
kolejny eksponat do przyszłej izby muzealnej – informuje Jaromir
Kaczanowski, prezes zarządu Fuhrmann SA. – Gromadzimy pamiątki dawnej świetności połczyńskiego browarnictwa, bo czerpiemy
z jego dwustuletniej tradycji. Trzeba przyznać, że niewiele się zachowało. Huragan wojenny i chaos lat powojennych zrobiły swoje.

Dlatego za każdą rzecz jaka do nas trafia, jesteśmy bardzo wdzięczni. Oprócz daru pana Grzegorza Kruka zyskaliśmy ostatnio również
oryginalną skrzynkę ze znakiem firmowym przedwojennego browaru rodziny Fuhrmann. W ten sposób krok po kroku nasze zbiory
rosną.
Monika Feszter, dyrektor browaru odpowiedzialna za technologię, z uwagą i niedowierzaniem oglądała dar Grzegorza Kruka:
- Widać na dnie doskonale zachowane pozostałości drożdży. To
niesamowite! Oczywiście po otwarciu butelki piwo nie nadawałoby
się do picia. Niewiele również dałoby się powiedzieć na podstawie
analizy chemicznej o recepturze, ale sam fakt zachowania butelki
z płynem w stanie nienaruszonym przez 70 lat jest czymś wyjątkowym.
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Święta według
Eintopf
B

oże Narodzenie to najładniej i najsmaczniej pachnące święta w całym roku.
Wśród tradycyjnych potraw na naszych
stołach w tym roku nie może zabraknąć
kilku oryginalnych dań. Tradycja tradycją,
ale podczas wigilijnej kolacji nie powinny
obowiązać ścisłe zasady, w końcu to radosna okazja do świętowania.
Nasi „kuchenni” specjaliści Justyna
i Daniel Hof, czyli duet Eintopf postanowili podarować nam kilka aromatycznych
przepisów, które bez wahania mogą się
znaleźć w świątecznej dwunastce. I tak,
buraczane pierogi z farszem z białej ryby
nie dość, że są bardzo smaczne i zdrowe (!) to jeszcze fajnie komponują się na
talerzu a ich kolor idealnie wpisuje się
w Bożonarodzeniową stylistykę. Żurawina w naszej kuchni od jakiegoś czasu
jest używana niemal do każdej potrawy.
Swym smakiem i kolorem pasuje zarówno do mięs i słodkości. Tutaj wystąpi z tatarem ze śledzia i… na deser. Znudziły
się Wam serniki i makowce? Przebojem
tegorocznego świątecznego stołu może
być Świąteczna Pavlova, czyli tort bezowy.
Wyobraźcie sobie chrupiącą z wierzchu
bezę i w środku puszystą jak grudniowy
śnieg. Do tego wyborny ser mascarpone,
żurawina i… mięta. Ten nieco barokowy
deser to najlepszy słodki prezent tych
świąt. Smacznego!

Prosty sos żurawinowy
Składniki:
• 2 szklanki żurawiny (może być mrożona)
• 1/2 szklanki syropu klonowego, jeśli sos
będzie za mało słodki, możecie podsypać trochę cukru
• 1/3 szklanki soku jabłkowego
• 1/2 łyżeczki masła
Do rondla o grubym dnie na średnim ogniu, wrzućcie żurawinę, wlejcie syrop i sok, wymieszajcie. Gotujcie ok. 10-15 minut, aż żurawina
zacznie pękać i puszczać soki. Dodajcie masło, wymieszajcie. Wyłączcie ogień, ale garnek zostawcie na palniku, aż do wystygnięcia.
Podawajcie od razu, albo przechowujcie w lodówce przez kilka dni.
www.eintopf.pl
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Buraczane pierogi z rybą
Składniki (ciasto):
• 1 szklanka i 2/3 mąki pszennej
• ½ łyżeczki soli
• pasta buraczana
• woda, mąka (jeśli będzie potrzeba)
Składniki (pasta buraczana):
• 3-4 upieczone w skórze buraki
(200’C, skropione olejem, 1-1,5 godziny)
• Woda (jak najmniej)
• 1 łyżka oliwy
Wrzućcie do blendera buraki, dolewając odrobinę wody,
zmiksujcie na gładką masę. Dodajcie oliwę, wymieszajcie.
Składniki (farsz)
• 400 g upieczonej białej ryby
(180’C, zawinięta w folii, sól pieprz,
kapka oliwy, 20 minut)
• Skórka starta z połowy cytryny
• Skórka starta z połowy pomarańczy
• Szczypta gałki muszkatołowej
• Garść posiekanej pietruszki
• 1 jajko
• 2 łyżki oliwy
• Sól, pieprz

Połączcie ze sobą w misce wszystkie składniki farszu, odstawcie. Zagniećcie ciasto. W misce wymieszajcie ze sobą
mąkę i sól. Zróbcie dziurę, dodajcie tam buraczaną pastę,
zagniećcie. Jeśli ciasto się klei, dodajcie trochę mąki. A jeśli jest za twarde, dodajcie wody. Ciasto ma odchodzić
od ręki, być gładkie i sprężyste. Zawińcie je w folię spożywczą i odłóżcie na ½ godziny. Stolnicę obsypcie lekko
mąką. Rozwałkujcie ciasto, jak najcieniej. Wycinajcie koła
szklanką. Na środek wyłóżcie łyżeczką farsz rybny. Zlepcie
pierogi. Możecie użyć do tego widelca. Zagotujcie w dużym garnku wodę, posólcie. Wrzućcie pierogi do wrzątku,
poczekajcie aż wypłyną, wyjmijcie łyżką cedzakową.
www.eintopf.pl
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Tatar ze śledzia z jabłkami i żurawiną
Składniki:
• 1/2 kg solonych śledzi
• 3 duże jabłka, obrane, pokrojone w kostkę
• 1 mała czerwona cebula, posiekana w kostkę
• 2 łyżki posiekanego koperku, plus trochę do posypania
• 200 ml śmietany 30%
• 8-10 małych korniszonów, pokrojonych w kostkę
• 100 ml jogurtu naturalnego
• 100-150 g żurawiny

Śledzie zalejcie zimną wodą i moczcie co najmniej 1 godzinę. Następnie
pokrójcie je w kostkę. Wszystkie składniki oprócz żurawiny wymieszajcie ze
sobą. Przykryjcie i wstawcie do lodówki na co najmniej 12 godzin. Przed
podaniem posypcie żurawiną i koperkiem.

www.eintopf.pl
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Świąteczna Pavlova
Składniki:
• Składniki (beza):
• 4 białka z dużych jajek
• 250 g drobnego cukru
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka soku z cytryny
Rozgrzejcie piekarnik do 120 stopni. Blachę wyłóżcie papierem do pieczenia. Na środku papieru narysujcie okrąg
o średnicy 20 cm (polecamy talerz albo patelnię). Białka
wlejcie do miski i ubijcie na pianę. Następnie bardzo powoli dodawajcie cukier i dalej ubijajcie. Cukier najlepiej dodawać partiami po dwie łyżki. Ubijajcie, aż piana stanie się
bardzo gęsta i lśniąca. Dodajcie mąkę, sok z cytryny i ubijacie jeszcze kilka minut. Gotową pianę przełóżcie na wyścieloną papierem do pieczenia blachę. Na środek postawcie
kubek/rondelek, żeby łatwiej formowało Wam się kształt
wieńca. Szpatułką lub szerokim nożem podnieście boki, tak
żeby piana była nieco wyższa. Odstawcie kubek. Pieczcie
przez godzinę. Następnie zmniejszcie temperaturę do 100
stopni i pieczcie jeszcze przez 3 godziny. Możecie upiec ją
dzień przed podaniem. Zostawcie bez przykrycia w kuchni.
Składniki (mus mascarpone):
• 150 g sera mascarpone
• 125 ml śmietany 36%
• łyżka cukru waniliowego
Do miski wrzućcie ser, wsypcie cukier i miksujcie przez
chwilę. Wlejcie śmietanę i ubijajcie przez ok. 2 minuty, aż
mus zgęstnieje i nie będzie w nim gródek. Uważajcie żeby
nie przesadzić z ubijaniem, mus może się zważyć.
Składniki (żurawina):
• ½ szklanki świeżej żurawiny
• ½ szklanki wody
• ½ szklanki cukru
• cukier do obsypania
Wlejcie do rondla wodę, wsypcie cukier, wymieszajcie, zagotujcie aż się cukier rozpuści, odstawcie do wystygnięcia.
Zalejcie żurawinę przygotowaną miksturą i wstawcie do lodówki na ok. 8 godzin. Przecedźcie żurawinę przez sito, wysypcie na talerz z rozsypanym cukrem, obtoczcie żurawinę.
Zostawcie do wyschnięcia na 1-2 godziny. Mus wyłóżcie na
bezę i udekorujcie żurawiną i miętą.

E

Fot. Panna Lu

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

www.eintopf.pl
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Od lewej: Paweł Strojek - dyrektor, Monika Modła - zastępca dyrektora

Kino klasyki, premier
i debiutantów
AUTOR: Piotr Pawłowski / Foto: Wojciech Szwej

W styczniu 2016 roku Centrum Kultury 105 w Koszalinie będzie świętować 40-lecie
istnienia. Dzisiaj CK 105 współorganizuje lub organizuje 300 imprez rocznie. Istotnym
elementem jego działalności jest kino Kryterium, które ma bogatą ofertę cykli
tematycznych, utrzymuje status jednego z najnowocześniejszych na Pomorzu
i jednego z najlepiej prosperujących kin samorządowych w kraju oraz co rok gości
uczestników Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

c

entrum Kultury 105 jest samorządową
placówką, która zajmuje się wszystkimi
dziedzinami kultury, występuje w roli
wydawcy, producenta filmowego i wynajmuje obiekty innych organizatorom.
– Większość wydarzeń przygotowujemy samodzielnie – wyjaśnia Paweł Strojek, dyrektor CK 105. –
Centrum jest instytucją nowoczesną, która może trochę zatraciła
elementy historyczne swego działania, ale trzeba iść z duchem

czasu. Istnieją jeszcze w Polsce ośrodki, w których funkcjonują jedynie zespoły ludowe. Poszliśmy w innym kierunku. Zespoły – tak,
ale również na przykład multimedia.
„Bałtyk”, „Astra”, „Top Toys”
CK 105 – jeszcze jako Miejski Ośrodek Kultury (MOK) – powstało 16 stycznia 1976 roku decyzją ówczesnego prezydenta
Koszalina, Bernarda Kokowskiego. W latach 70., i 80. ubiegłego
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Od lewej: Karolina Asanowicz, Jakub Staniak, Radosław Czerwiński, Anna Stefanowska u góry: Piotr Owczarzak

Od lewej: Marta Hawryluk, Grażyna Ostrogłowa, Joanna Pałuczak, Teresa Żurowska- radca prawny, Danuta Rzepka- specjalista do spraw kadr i płac, Lilianna Lamparska, Jolanta Kwiatkowska.
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Od lewej : Sandra Łukasik, Monika Karczewska, Emilia Wójcik
stulecia MOK zasłynął w kraju zespołami tworzonymi przez utalentowanych artystów, kierowanymi przez zdolnych instruktorów
profesjonalnych. Z tamtego okresu pochodzą sukcesy Zespołu Pieśni i Tańca „Bałtyk” i Amatorskiego Zespołu Estradowego
„Koszalin”, Klubu Tańca Towarzyskiego „Astra” i Polskiego Teatru
Pantomimy Blik oraz Zespołu Tańca Nowoczesnego „Top Toys”.
MOK równolegle postawił na współ- lub organizację wydarzeń
o zasięgu ogólnopolskim. W ten sposób odbyły się pierwsze
Dyskusyjny Klub Filmowy
Działający przy kinie Kryterium Koszaliński Dyskusyjny Klub
Filmowy (DKF) jest jednym z najstarszych w Polsce; powstał
w 1956 roku. Podczas pierwszej projekcji, widzowie obejrzeli
„Światła wielkiego miasta” Charlie Chaplina. Tylko w 1957 roku,
DKF zaprezentował 37 obrazów. W latach 1959-1960 liczba klubowiczów przekroczyła 400. W ciągu pierwszych 10 lat widzowie DKF obejrzeli 440 filmów.
Do końca lat 90. ubiegłego stulecia, DKF wydawał własny program miesięcznych projekcji. Organizował przeglądy, konkursy, spotkania z krytykami, twórcami filmowymi, pokazy mody
i koncerty muzyki filmowej. Trudne chwile przeżył w 1992
roku, gdy likwidacji uległ Wojewódzki Dom Kultury (WDK).
Mimo obaw, DKF pozostał w murach dawnego WDK, od października 1992 roku – Miejskiego Ośrodka Kultury (obecnie:
CK 105).
Bez zakłóceń, z projekcjami wtorkowymi i przerwami wakacyjnymi, klub funkcjonuje do dzisiaj. W 2016 roku będzie świętował
60. rocznicę powstania. – W imponującym tempie wzrasta jego
popularność – mówi Paweł Strojek, dyrektor CK 105. – Ceny biletów nie są wysokie, a repertuar pozostał premierowy. Pokazujemy filmy polskie, oscarowe, kontrowersyjne lub niedostrzeżone
przez dystrybutorów, krytyków. Kilka projekcji w roku przyciąga
po ponad czterystu widzów.

edycje imprez, które przetrwały do dzisiaj: Koszalińskich Spotkań
Filmowych „Młodzi i Film”, Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych, Festiwalu Organowego, Generacji, czyli przeglądu kapel
rockowych.
Remont, właściwie odbudowa
Mimo przyznania siedziby przy ulicy Mickiewicza, MOK przez
lata zmagał się z problemami lokalowymi. Sytuację zmieniła
transformacja. W 1992 roku władze wojewódzkie przekazały
miastu budynek po zlikwidowanym Wojewódzkim Domu Kultury. Władze Koszalina do obiektu wprowadziły MOK. Jednak budynek wymagał remontu. Decyzja o rozpoczęciu prac zapadła
w 1993 roku.
Remont okazał się jednak trudniejszy niż ktokolwiek mógłby
przypuszczać. Tylna ściana kina groziła katastrofą budowlaną.
Stan techniczny obiektu był poniżej norm budowlanych. W grę
wchodził nie remont, lecz odbudowa gmachu i restauracja fasady, wraz ze sztukaterią, od ulicy Zwycięstwa.
Zanim powstały nowe ściany, budynek został praktycznie rozebrany do fundamentów. Mimo tak dużego zaawansowania prac,
MOK częściowo funkcjonował normalnie.
Unowocześnienie oferty
Budynek został rozbudowany o pomieszczenia administracyjne i nowe, zlokalizowane od strony parku, które zajęła Filharmonia Koszalińska przez lata dzieląca gmach z MOK. Sala widowiskowo-kinowa przeszła gruntowny remont, kino doczekało się
nowoczesnego wyposażenia.
W 2000 roku, uroczyste otwarcie nowej sali widowiskowej, a co
za tym idzie – kina Kryterium, odnotował nawet telewizyjny „Teleexpres”. Po uruchomieniu obiektu od początku lat dwutysięcz-
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Od lewej: Ewa Walker, na dole od lewej: Kazimierz Urbanowicz, Jarosław Góral, Agnieszka Walczak, Zbigniew Szczęsny.
Na górze od lewej: Marianna Straszak, Maria Ozga, Violetta Peryga, Stanisław Sobieraj, Marian Kuliński, Roman Hordyjewski

Od lewej : Paulina Zgrzebnicka, Patryk Brzeskot, Jarosław Wilczek, Marek Karoń u góry : Katarzyna Stenzel.
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Od góry od lewej: Ryszard Ziarkiewicz, Henryk Maciejewski, Małgorzata Mackiw, Barbara Bieniek.
Od dołu od lewej: Marta Grzegorczyk, Izabela Wilke, Bernadetta Durbacz, Izabela Madadajczyk
Cykle tematyczne
Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) – cykl filmów niekomercyjnych,
prezentujący kino ambitne, niszowe, z pogranicza eksperymentu.
Seanse w ramach DKF odbywają się we wtorki, o godz. 18 (przerwa wakacyjna: lipiec-wrzesień).
Kryterium Movie – seanse filmowe organizowane raz w miesiącu.
W tym cyklu prezentowane są filmy, które nie zmieściły się w DKF,
a – z różnych powodów – zasługują na uwagę.
Szminka Movie – seanse odbywające się raz w miesiącu. Repertuar przygotowany specjalnie dla kobiet i o kobietach.
Kino Małego Widza – cykl filmowy dla dzieci, projekcje odbywają
się w soboty, o godz. 12. Każdy seans połączony jest z dodatkową atrakcją (zumba, zajęcia plastyczne, zestaw barowy małego
widza, spotkania z Misiem Policjantem).
National Theatre – retransmisje sztuk teatralnych, oper, baletów
i teatrów z całego świata na ekranie kinowym.
Koszalińska Akademia Filmowa – to przedsięwzięcie skierowane
do uczniów gimnazjów i liceów. Przybliża historię kinematografii,
genezę gatunków filmowych, wpływu kolejnych odkryć technicznych na rozwój kina. Celem cyklu jest edukacja filmowa od podstaw, utrzymana na wysokim poziomie, gwarantowanym zarówno
przez wykładowców, jak i starannie dobrany merytorycznie program spotkań. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Od góry od lewej: (z gitarą) Leszek Konieczny, Artur Zajkowski, Sławomir Drywa, Adam
Stefański, Zosia Karbowiak, Tomasz Karbowiak. Od lewej od dołu, Radosław Wilkiewicz,
Rafał Kowalewski, Dorota Helbik - Słobodzian, Ewa Turowska, Franciszek Huruk, Ewa Szereda
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
Kryterium jest nierozłącznie związane z „Młodzi i Film”. W kinie odbywają się gale, pokazy, spotkania festiwalowe. Pomysł na festiwal
młodego kina pojawił się na początku lat 70. ubiegłego stulecia.
Nowatorska formuła festiwalu, o charakterze seminaryjnym, zyskała sympatyków wśród filmowców, krytyków. KSF nie były festiwalem gwiazd, lecz premier, debiutów i utalentowanych debiutantów. Werdykty jury do dzisiaj zadziwiają trafnością. W Koszalinie
nagrodzono filmy debiutujących: Agnieszki Holland, Krzysztofa
Kieślowskiego, Krzysztofa Zanussiego, Piotra Szulkina, Feliksa Falka, Filipa Bajona, Janusza Kondratiuka, Antoniego Krauzego.
Po latach, Grand Prix „Wielki Jantar” dla „Ostatniego dzwonka”
Magdaleny Łazarkiewicz, był ostatnią nagrodą dawnych KSF.
W burzliwym 1989 roku, na fali transformacji, festiwal przestał
istnieć. Feniks powstał z popiołów dokładnie dziesięć lat później.
W 1999 roku, z inicjatywy prywatnej Bałtyckiej Wyższej Szkoły Filmowej, KSF z powodzeniem powróciły na afisz.
Rok później imprezę przejął Miejski Ośrodek Kultury (obecnie:
Centrum Kultury 105) i samorząd Koszalina. Od tamtej pory odbyło się 16. edycji festiwalu, który przeszedł kilka zmian, włącznie
ze zmianą nazwy – na Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Jego współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Od lewej: Oliwia Olech, Wacław Dąbrowski, (wyżej) Marta Miszczor - Jobda, (niżej) Marzena Wysmyk, Marcin Borhardt, (wyżej) Martyna Gradus,
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Od lewej: Mateusz Fabiniak, Tomasz Badowski, Dorota Tarasiewicz, Marcin Świerczyński, Olga Muryn.
nych datuje się najbardziej dynamiczny rozwój MOK. W 2007
roku placówka zmieniła nazwę na Centrum Kultury 105 (od adresu: ulica Zwycięstwa 105).
W połowie lat dwutysięcznych Centrum Kultury 105 sprofesjonalizowało ofertę kulturalną, dodając do niej nowe elementy.
Zmieniała się formuła imprez cyklicznych, np. festiwalu „Młodzi
i Film”, który w latach 2005-2010 tak skutecznie walczył o miejsce
na filmowej mapie Polski, że dzisiaj jest jednym z najważniejszych
polskich festiwali filmowych.
CK 105 tętni życiem
Dzisiaj CK 105 również słynie z amatorskich zespołów i sekcji
artystycznych. Jest ich ponad 30. Wśród koszalinian cieszą się
Sekcje i zespoły CK 105: balet dla dzieci; rytmika; zajęcia plastyczne dla dzieci; zajęcia malarskie dla dorosłych; taniec nowoczesny dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych; „Zumba kids”; zumba dla dorosłych; „Wysepka przedszkolaka” – angielski dla dzieci;
angielski dla dorosłych; tworzenie biżuterii; Mini Studio Poezji i Piosenki; rękodzieło dla dzieci i młodzieży; nauka gry na pianinie i na
gitarze; Teatr 105; Teatr Seniora Zwierciadło; Teatr Rodzinny; Koszaliński Korpus Perkusyjny; Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk”; Zespół
Taneczny Szyk; Zespół Wokalny Forte; zespoły rockowe; Studium
Wokalne; zajęcia ruchowe dla osób z niepełnosprawnością; zajęcia
taneczne dla pań 50+; Studio Artystyczne im. Ziembińskich; Chór
Canzona; Chór Frontowe Drogi; Chór Koszalin Canta; Orkiestra
Akordeonowa Akord, Zespół Recytatorski Proscenium.

dużą popularnością. Świadczy o tym nie tylko rosnąca liczba
uczestników zajęć (ponad 500), ale także wciąż zgłaszane przez
zainteresowanych propozycje tworzenia nowych grup.
– Musimy się zmieniać i unowocześniać ofertę programową
– mówi Monika Modła, zastępca dyrektora CK 105. – Postanowiliśmy na przykład uruchomić zajęcia filcowania wełny czesankowej. Popołudniami i wieczorami ośrodek codziennie tętni życiem.
Ważną decyzją ostatnich lat była cyfryzacja Kryterium. Kino wyposażone jest w 425 miejsc, sprzęt akustyczny Dolby Digital Surround EX, projektor na taśmą 35-milimetrową i – dzięki wsparciu
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – cyfrowy sprzęt do projekcji,
również w formacie 3D (trójwymiar).
Tysiące widzów rocznie
– Urządzenia, którymi Kryterium obecnie dysponuje odpowiadają najnowszym światowym standardom – uważa Paweł Strojek.
– Zakup, dostawa i emisja odbywają się drogą elektroniczną, co
obniża koszta funkcjonowania kina.
Kryterium nie przynosi strat, co uchodzi za wyjątek wśród miast,
w których obok kin miejskich działają multipleksy.
– Tajemnicą sukcesu jest zróżnicowanie oferty filmowej, podzielenie jej na cykle tematyczne i przygotowywanie z uwzględnieniem zainteresowań poszczególnych grup widzów – mówi Monika Modła. – Wiele osób kupuje karnety DKF przed ogłoszeniem
repertuaru. Nie brakuje ludzi, którzy chcą oglądać dobre kino,
nasze wybory filmowe spotykają się z uznaniem widzów.
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Dziwne stwory
kontra potwory
Autor: Anna Makochonik / foto: Izabela Rogowska

Wojciech Rogowski zadebiutował w roli reżysera w 2011 roku, realizując na scenie
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego „Pippi Pończoszankę”. Zarzekał się później,
że to rola, w którą nie wcieli się nigdy więcej, ale nie dotrzymał słowa. Całe
szczęście, bo „Cykor – bojąca dusza” to nie tylko świetna bajka dla dzieci,
ale po prostu kapitalny spektakl dla wszystkich!

n

a początek warto zaznaczyć, że „Cykor” nie jest przedstawieniem dla najmłodszych (ograniczenie wiekowe to
6+). Górnej granicy nie ma – dorośli
ubawią się nie mniej niż ich pociechy.
Trwa – z przerwą – dwie godziny, wystarczająco długo, by się znudzić. Nuda, potwór dla teatru zabójczy,
tym razem się nie pojawi.
Wojciech Rogowski wybrał dobry tekst. Jego autorem jest węgierski dramatopisarz Pál Békés i jeśli Czytelnikom nic to nazwisko
nie mówi, nie ma powodów do wstydu, bo twórca w Polsce jest
właściwie nieznany, jego odlotowa bajka tym bardziej. Rzecz scenicznie jest więc nieopatrzona, choć wybitnie teatralna. Zawiera

wszystko, co spektakl dla dzieci mieć powinien – wciągającą historię, zrozumiałą linię fabularną, wyrazistych bohaterów, humor i sporo – jak mawia pewien znajomy kilkulatek – „straszności”. Cały ten
potencjał udało się wykorzystać zespołowi BTD znakomicie.
„Cykorowi” blisko klimatem do „Alicji w krainie czarów” czy
wspomnianej „Pippi”. Księżniczki brak, smoka również. Mamy za
to Mały Las w samym środku Wielkiego Świata zamieszkany przez
stwory o dźwięcznych imionach Ziemioryjek (Piotr Krótki) czy też
Wiórek (Artur Czerwiński) przygotowujących się na niechybną inwazję Potworów, prawdopodobnie złożonych z galarety. Tytułowy
Cykor (Artur Paczesny) okopał się ze strachu w dziupli z własnym
księgozbiorem. Siedzi tam i się trzęsie aż do przybycia przyjaciela
– Włóczykija (Wojciech Rogowski) i dalej nie ma co opowiadać, bo
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dalej jest już suspens, Potwór Biurowy (Katarzyna Ulicka-Pyda!),
Wewnętrzny Zgiełk i Błędny Ognik z alergią. Brzmi wybornie, nieprawdaż?
Walorem przedstawienia jest przede wszystkim szacunek do widza-dziecka. „Cykor – bojąca dusza” operuje co prawda narzędziami pozwalającymi utrzymać kapryśną dziecięcą uwagę, ale mu się
nie podlizuje. Nie tłumaczy trudniejszych słów, nie stroni od abstrakcji, ani dłuższych dialogów. Trochę bawi, trochę straszy. Skłania
do nieco głębszych przemyśleń niż tylko odróżniania dobra od zła.
Mówi o prawdach znajomych: pochwale uczciwości, prawdziwym
bohaterstwie, na które stać nawet najbardziej niepozornych, ale
głównych bohaterów opowieści – strach i odwagę – pokazuje w nieoczywisty sposób. Przekaz jest czytelny, ale nienachalny.
Aktorzy puszczają oko do maluchów i – skutecznie! – wciągają je
w akcję, ale nie ma to nic wspólnego z zabawami w stylu „śpiewajmy razem”. Być może dlatego tak dobrze i bez zażenowania próbami bawienia na siłę ogląda się „Cykora” dorosłym (dodatkową
frajdą jest widok zacnych skądinąd aktorów w roli dziwnych stwo-

rów), a zwłaszcza miłośnikom twórczości Tima Burtona. Kilka postaci żywcem przypomina bohaterów jego filmów, co jest zasługą
niezawodnej Beaty Jasionek, autorki fantastycznej scenografii i kostiumów do spektaklu. Dla dzieci widowiskowe, barwne elementy
scenicznego świata będą po prostu uroczo bajkowe, dorośli docenią ich surrealizm i poczucie humoru (ponownie Katarzyna Ulicka-Pyda!). Podobnie jak oprawę muzyczną z kompozycjami Michała
Osady-Sobczyńskiego i tekstami Tomasza Ogonowskiego, którym
– podobnie jak reżyserowi – udało się znaleźć złoty środek między
prostotą a niuansem, stworzyć piosenki wpadające w ucho, ale niebanalne, dalekie od infantylności, podkreślone przez nowoczesną
choreografię Arkadiusza Buszki.
Dzieci nie rozkładają spektakli na czynniki pierwsze, ale oceniają
je przez pryzmat własnych emocji. Na recenzję w postaci śmiechu
i żywego zainteresowania najtrudniej zasłużyć. Twórcy tego przedstawienia nie muszą mieć cykora – to nie tylko najlepszy spektakl
BTD dla dzieci ostatnich lat, ale po prostu jeden z lepszych w repertuarze teatru.
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PRESTIŻOWE książki

Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
Marek Kondrat
„Winne strony. Opowieść o pasji, która zmienia życie”
Bogato ilustrowana zdjęciami prywatnymi, archiwalnymi i reprodukcjami projektów opowieść o jednej z najważniejszych postaci związanych z Modą Polską
i modą w Polsce. Jerzy Antkowiak swoją
fantazją w pracy i poza nią nadawał kolor
PRL-owskiej szarzyźnie. Dziś, wysłuchany
przez Agnieszkę L. Janas, w arcyciekawy
sposób przywołuje te czasy. Przedstawia
ludzi, w których otoczeniu żył i pracował,
zagląda za kulisy pokazów mody, opowiada o zagranicznych wyjazdach. Aby portret projektanta był
pełniejszy, w książce znalazły się wspomnienia jego syna Kajetana, wnuczki Weroniki, ikonicznych modelek: Małgorzaty Niemen,
Katarzyny Butowtt i Agnieszki Perepeczko, gwiazdy dwóch kolekcji Mody Polskiej dla Woolmarku, a także wypowiedzi przyjaciół:
modela Rafała Młodzikowskiego, reżysera Andrzeja Domalika
i couturiera Tomasza Ossolińskiego. Nie brak tu też intymnych
zwierzeń, trudnych wspomnień oraz hultajskich żartów, charakterystycznych dla bohatera o nieposkromionej energii, swadzie
gawędziarza i wielkim poczuciu humoru.

Donna Tartt
„Tajemna historia”
Richard Papen rozpoczyna studia
w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych,
ekscentrycznych studentów filologii
klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób
myślenia i życia niemający nic wspólnego
z monotonną egzystencją ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością nie
przynoszą odpowiedzi na pytanie „jak
daleko można się posunąć”, dochodzi do morderstwa. Czy da
się uniknąć jego konsekwencji? Czy można nie zostać ukaranym?
I czy możliwe jest, by morderstwo w żaden sposób nie zmieniło
mordercy?
„Tajemna historia” to pełna napięcia, intelektualna opowieść
o moralności, sztuce, karze i odkupieniu. Ale też o błędach młodości, oczekiwaniach wobec innych i samego siebie. Mroczna i uzależniająca niczym grecka tragedia opowieść o młodych ludziach,
którzy odkrywają jak trudno jest żyć. Kultowy debiut nagrodzonej
Pulitzerem autorki „Szczygła”. Powieść sprzedała się w ogromnym
nakładzie, została przetłumaczona na 30 języków. Jest uznawana
za jedną z najważniejszych powieści końca XX wieku.

Joanna Olczak-Ronikier
„Wtedy. O powojennym Krakowie”
Marzec 1945. Janina Mortkowiczowa,
współtwórczyni słynnej oficyny wydawniczej, i jej córka Hanna Mortkowicz-Olczakowa, pisarka, po okupacyjnych przejściach
znajdują przystań w Krakowie. Wkrótce
odnajduje się też córka Hanny, czyli autorka
tej książki. W spalonej Warszawie przepadło
wszystko: mieszkanie, księgarnia, siedziba
wydawnictwa. W krakowskim Domu Literatów przy ulicy Krupniczej zaczynają nowe
życie. Powojenne czterolecie oglądamy
z podwójnej perspektywy: wspomnień dziesięcioletniej wtedy Joasi
i dokumentów pieczołowicie przechowanych przez jej matkę i babkę.
Powstaje obraz niezwykły: barwny i nasycony emocjami, a zarazem
precyzyjny jak dzieło historyka, poruszający i piękny. Joanna Olczak-Ronikier (ur. 1934) jest pisarką i scenarzystką, współzałożycielką Piwnicy pod Baranami, autorką monografii tego kabaretu i biografii Piotra Skrzyneckiego. Jej książka „W ogrodzie pamięci” (2001) otrzymała
Nagrodę Literacką Nike i przetłumaczona została na wiele języków.

Jeremi Przybora
„Dzieła (niemal) wszystkie”
Mistrz Jeremi Przybora: wytworny Pan B
z Kabaretu Starszych Panów, poeta, pisarz,
aktor, człowiek historia (Polskiego Radia
i Telewizji). Jego wyobraźnia w czasach
PRL-u przenosiła Polaków do świata równoległego, świata życzliwości i ciepłych
barw, a dziś zachwyt wzbudza jej poetycki
rozmach, niepowtarzalne poczucie humoru i purnonsensowy charakterek. „Dzieła
(niemal) wszystkie” gromadzą teksty Kabaretu Starszych Panów, niezliczone piosenki, które trzeba znać: „Bo we mnie jest seks”, „Addio, pomidory!”,
„Już kąpiesz się nie dla mnie”, arcydzieła i arcydziełka oraz wyjątkowe perełki– utwory nigdy wcześniej nie publikowane. „Przybora
to przecież klasyk” – tak rekomendowała twórczość Starszego Pana
Wisława Szymborska. Za mistrza polszczyzny uważają go Wojciech
Młynarski i prof. Jan Miodek. Zebrane po raz pierwszy dzieła Mistrza zilustrowali wybitni polscy graficy: Bohdan Butenko, Jacek
Gawłowski i Ewa Stiasny. W drugim tomie znajdzie się cykl Divertimento oraz nieznane piosenki Jeremiego Przybory.

Marta Szreder
„Lolo”
Książka Marty Szreder stała się inspiracją dla scenariusza filmu „Czerwony pająk”
w reżyserii Marcina Koszałki. To inspirowana faktami powieść o jednym z najsłynniejszych polskich psychopatów. Z pozoru
niczym się nie wyróżniał. Skromny, cichy,
unikający bliższego kontaktu. Grzeczny
chłopak z krakowskiego technikum, który
był dobrym uczniem i nie sprawiał problemów wychowawczych. Nikt nie dostrzegł
w nim mroku, jaki nosił głęboko w sobie.
Nikt nie podejrzewał, do czego jest zdolny.Osiemnastolatek, który
został oskarżony o serię zbrodni dokonanych w Krakowie w latach
60. Jeden z najsłynniejszych polskich seryjnych morderców. Wokół
jego postaci narosło wiele mitów. Karol Kot stał się budzącą grozę
legendą, ale za jego okrucieństwem krył się osobisty dramat.
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Nowości i hity
Wydawnictwa Bukowy Las
Marta Szloser, Wanda Gąsiorowska
„Święta bez pszenicy”
Kontynuacja bestsellerowej „Kuchni
polskiej bez pszenicy” z przepisami na
Boże Narodzenie i Wielkanoc. Kalendarz
aż puchnie od rozmaitych wyjątkowych
okazji. Niektóre mają w naszym kraju długą tradycję, inne dopiero znajdują zwolenników. Autorki skupiły się na dwóch
świętach, które z różnych względów są
dla Polaków najważniejsze, a jednocześnie
mają najbogatszą kulturę kulinarną. Uszka
i pierogi, makowce, pierniki i serniki, baby,
paschy, żurki i mazurki – wszystkie te smakołyki, i wiele innych obecnych na polskich świątecznych stołach, znajdziesz w niniejszej publikacji. Łącznie ponad 250 receptur na pyszne zupy, dania główne, przekąski, dodatki, chleby i bułki, ciasteczka, babeczki i desery,
a także przydatne przepisy podstawowe, np. na ciasta pierogowe
i naleśnikowe, majonezy, aromatyczne ekstrakty i polewy. Wszystko
bez glutenu, cukru i szkodliwych E-dodatków, a często także bez
nabiału lub w wersji wegańskiej. Z wykorzystaniem nowych zdrowych produktów, urozmaicających bezglutenową dietę, a także
z ograniczeniem mało wartościowych, wysokowęglowodanowych
oczyszczonych mąk oraz skrobi. Niektóre z zamieszczonych w książce potraw przyrządza się zazwyczaj tylko raz w roku (np. kutię, kompot wigilijny, paschę czy wielkanocnego baranka), ale większość
doskonale wpasowuje się w menu całoroczne. Pieczywo, barszcze,
pasztety, kluski, pierogi czy cała gama słodkości to propozycje
uniwersalne. Z tych przepisów możesz z powodzeniem korzystać
przez cały rok, nie tylko od święta!
Ponad 250 starannie przygotowanych i wypróbowanych przepisów na dania tradycyjnie kojarzone z polskimi świętami i uroczystościami – oraz mnóstwo ciekawych nowych przepisów, do wykorzystania w codziennej kuchni domowej.

Jennifer Niven
„Wszystkie jasne miejsca”
Odważna opowieść o miłości, przeżywaniu życia i dwojgu młodych ludzi, którzy
znajdują siebie nawzajem, gdy stoją na
skraju przepaści. Finch jest zafascynowany
śmiercią. Codziennie rozmyśla nad sposobami, w jakie mógłby pozbawić się życia,
a jednocześnie nieustannie szuka czegoś,
co pozwoliłoby mu pozostać na tym świecie. Violet żyje przyszłością i odlicza dni
do zakończenia szkoły. Marzy o ucieczce
z małego miasteczka w Indianie i od roz-

paczy po śmierci siostry.
Kiedy Finch i Violet spotykają się na szczycie szkolnej wieży –
sześć pięter nad ziemią – nie do końca wiadomo, kto komu ratuje
życie. A gdy ta zaskakująca para zaczyna pracować razem nad projektem geograficznym, by odkryć „cuda” Indiany, ruszają – jak to
określa Finch – tam, gdzie poprowadzi ich droga: w miejsca maleńkie, dziwaczne, piękne, brzydkie i zaskakujące. Zupełnie jak życie.
Wkrótce tylko przy Violet Finch może być sobą – śmiałym, zabawnym chłopakiem, który wcale nie jest takim wariatem, za jakiego go
uważają. I tylko przy Finchu Violet zapomina o odliczaniu dni, a zaczyna je przeżywać. Jednak w miarę jak świat Violet się poszerza,
świat Fincha zaczyna się gwałtownie kurczyć.

Jerzy Antkowiak, Agnieszka I. Janas
„Antkowiak. Niegrzeczny chłopiec polskiej mody”
Bogato ilustrowana zdjęciami prywatnymi, archiwalnymi i reprodukcjami projektów
opowieść o jednej z najważniejszych postaci związanych z Modą Polską i modą w Polsce. Jerzy Antkowiak swoją fantazją w pracy
i poza nią nadawał kolor PRL-owskiej szarzyźnie. Dziś, wysłuchany przez Agnieszkę
L. Janas, w arcyciekawy sposób przywołuje te czasy. Przedstawia ludzi, w których
otoczeniu żył i pracował, zagląda za kulisy
pokazów mody, opowiada o zagranicznych
wyjazdach. Aby portret projektanta był pełniejszy, w książce znalazły
się wspomnienia jego syna Kajetana, wnuczki Weroniki, ikonicznych
modelek: Małgorzaty Niemen, Katarzyny Butowtt i Agnieszki Perepeczko, gwiazdy dwóch kolekcji Mody Polskiej dla Woolmarku, a także wypowiedzi przyjaciół: modela Rafała Młodzikowskiego, reżysera
Andrzeja Domalika i couturiera Tomasza Ossolińskiego. Nie brak tu
też intymnych zwierzeń, trudnych wspomnień oraz hultajskich żartów, charakterystycznych dla bohatera o nieposkromionej energii,
swadzie gawędziarza i wielkim poczuciu humoru.

Rachel Cohn, David Levithan
„Księga wyzwań Dasha i Lily”
Pełna wdzięku romantyczna historia
z książkami, przedświąteczną gorączką
i bożonarodzeniowym Nowym Jorkiem
w tle. Zainspirowana przez szczęśliwie zakochanego brata, 16-letnia Lily zostawia
czerwony notatnik pełen wyzwań na ulubionej półce w swojej ulubionej księgarni.
Notes czeka na odpowiedniego chłopaka,
który odważy się podjąć grę. Ciekawski,
ironiczny, lekko cyniczny Dash nie boi się
zagadek - księga wyzwań staje się dla niego tak potrzebną odskocznią od codzienności. Dash i Lily urządzają podchody na wielką skalę - szukają notesu (i siebie) po całym
Manhattanie. Podczas gry zaczyna rodzić się uczucie. Tylko czy na
żywo zrobią na sobie równie dobre wrażenie, co na papierze? To
spotkanie może okazać się największym wyzwaniem!.

Carlos Santana
„Uniwersalny ton. Historia mojego życia”

Artysta snuje pasjonującą, pełną anegdot
opowieść o muzycznej determinacji i odkrywaniu siebie. Relacjonuje swą karierę od początków, gdy jako nastolatek grywał w barach ze striptizem w Tijuanie, dokumentuje
krystalizowanie się wyjątkowego brzmienia
i historyczny występ na Woodstock, kiedy
cały świat poznał Carlosa Santanę. Opowiada o sobie jako ojcu, mężu i sławnym muzyku, o swych przewodnikach muzycznych –
począwszy od Johna Coltrane’a i Johna Lee
Hookera po Milesa Davisa i Harry’ego Belafonte – oraz o głębokiej
duchowości, na którą złożyły się m.in. katolickie wychowanie i filozofia Wschodu. Wspomina nagrywanie jednego z najważniejszych
albumów w historii rocka „Supernatural” (1999), który był niesamowitym powrotem Santany na sam szczyt popularności. Inspirująca opowieść o muzycznej bezkompromisowości, z humorem podchodząca
do światowej sławy, w bezpośredni sposób mówiąca o sprawach
osobistych, celebrująca niezwykłość każdego człowieka. Książka uhonorowana w 2015 r. prestiżową American Book Award.
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Zarząd Dega SA: (od lewej) Krzysztof Modliński, Emilia Modlińska, Andrzej Borowski, Stanisław Obławski

PERŁA ZA NAJWYŻSZĄ
JAKOŚĆ DLA FIRMY DEGA
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

Gdyby szukać wskazówek, jak od zera zbudować doskonale prosperującą firmę, która
na dokładkę dalej stale się rozwija, DEGA SA byłaby doskonałym przykładem. Rozwój
nie oznacza w jej przypadku wyłącznie rozbudowy zdolności produkcyjnych
i unowocześnienia maszyn. Równie ważna jest dbałość o coraz wyższą jakość wyrobów.
I właśnie za jakość DEGA SA zbiera prestiżowe nagrody. O firmie, jej wartościach
i celach z wiceprezesem Krzysztofem Modlińskim rozmawia Andrzej Mielcarek.

n

iedawno odebrali Państwo kolejną
nagrodę za swoje produkty.
- I to bardzo ważną. Kto trzy razy
pod rząd zdobywa Srebrny Medal
QI, otrzymuje Perłę Jakości QI. W tym
roku poszczycić się takim sukcesem
może zaledwie sześć polskich firm.

- Nagroda z pewnością pomoże w rozwoju eksportu, bo produkują Państwa już nie tylko na rynek krajowy.
- Od czterech lat szukamy odbiorców także za granicą. Jesteśmy
obecni w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii, oraz Niemczech. Cały
czas poszukujemy kolejnych rynków zbytu.

- A zaczęło się od sałatek 23 lata temu i od czworga przyjaciół.
- Zaczęło się od tego, co widzimy na ścianie, czyli od kartki wyrwanej z zeszytu szkolnego, na której narysowałem pierwszy schemat organizacyjny. A te zeszyty, które trzymam w ręce, to pierwociny naszej księgowości.
- Jakie momenty były kluczowe w rozwoju firmy?
- Na pomysł wpadł mój szwagier. On wtedy kupował sałatki
śledziowe w jednej z firm na Pomorzu i zawoził na Śląsk, gdzie je
sprzedawał. Czasami musiał czekać dwa tygodnie na kolejną partię. Dlaczego więc nie robić takich sałatek samemu? I tak to się
zaczęło… Sami więc blanszowaliśmy cebulę, śledzia skrobaliśmy,
etykiety kleiliśmy na pojemnikach. Po mniej więcej roku usiedliśmy
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i narysowaliśmy schemat organizacyjny, z którego wynikał podział
obowiązków. Jeden ze wspólników wziął zaopatrzenie, drugi produkcję, żona wzięła księgowość, a dla mnie został handel. Po kwartale poprosiłem o zamianę, żeby każdy mógł się poznać na zaopatrzeniu, finansach, produkcji i sprzedaży.
- Ale ostatecznie Pan został przy handlu.
- Wcześniej miałem zakład budowlany, byłem tak zwanym prywaciarzem obytym w rozmowach z klientami. Kontakty z ludźmi to
mój żywioł.
- Jest Pan osobą otwartą, dowcipną, zawsze uśmiechniętą. Kto
miał się zająć handlem jak nie Pan?
- Po pewnym czasie rozwożenia produktów po sklepach, całowania kierowniczek po rękach, usłyszałem od jednej z nich pytanie:
„Dlaczego tylko sałatki śledziowe i tylko cztery rodzaje?”. Kapitalna
podpowiedź dla nas! Pojawiły się więc sałatki warzywne, galarety
rybne. Zaczęliśmy jeździć na targi. W Gdańsku odbywały się targi
Polfish. Małe stoisko, 3 na 4 metry, gablota. Najpierw obszedłem
wszystkich i zobaczyłem jak mają to urządzone. Wstałem o 4.00
rano i poszedłem do piekarni. Chleb kupowałem, pajdy kroiłem na
części i ustawiałem sałatki do degustacji. A tu nagle wpada szkoła
gastronomiczna - i po kanapkach! A miały być dla klientów. Na następnych targach już byłem mądrzejszy. Chleb zastąpiły krakersy.
Ale wtedy też już wiedziałem, że jest grupa odbiorców, którzy chodzą po targach i mówią „Tą firmę bierzemy, tą i tą”. Za nimi robił się
zawsze swoisty pociąg, bo od nich zależało, czyje produkty znajdą
się w całej Polsce w hurtowniach.
- Kupcy wielkich sieci?
- Nie, wtedy liczył się tylko hurt. Sieci handlowe, dopiero wchodziły na polski rynek. Mieliśmy szczęście, bo stanowisko właścicieli
hurtowni na targach było obok naszego. Wpadali co jakiś czas na
drinka. „Tak bez śledzika?” – zapytałem i dałem coś do degustacji.
A wieczorem telefon i zaproszenie na kolację. No i DEGA wsiadła
do tego pociągu. Już drugiego dnia zadzwonił zdziwiony wspólnik,
że jakiś tir przyjechał po towar.
- Śledź nadal jest dalej podstawą Państwa produkcji?
- Tak, ale asortyment rozrastał się aż do obecnych 250 pozycji. Zaczęliśmy handlować z sieciami sklepów. Pamiętam, jak pierwszy raz
pojechałem na rozmowy do „Muszkieterów”, do Poznania. Cytryna
to mało, tak mnie wycisnęli. A na koniec powiedzieli „To teraz niech
pan poda ostateczną cenę”. Musiałem dać cenę poniżej poziomu
opłacalności. To była twarda szkoła. Ale poradziliśmy sobie. Potem
była sieć po sieci, aż DEGA stała sią liderem rynku. Rocznie robiłem autem 100 tysięcy kilometrów. Jak wyrzucali mnie drzwiami, to
przez okno wchodziłem.
- Marka DEGA stała się rozpoznawalna w skali kraju.
- Tak, marka i niemal ja osobiście. Dostałem pseudonim „Pan Sałatka” i tak zostało.
- A jak to było z „Paprykarzem Szczecińskim”? Państwo przejęli
tę markę?
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło procedury rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych. Taki
produkt musiał mieć co najmniej 25 lat tradycji. Ale najważniejsza była niezmienna receptura. Paprykarz powstał w 1968 roku.
Musieliśmy udokumentować, że potrafimy idealnie odtworzyć
przepis na niego i utrzymać smak podczas masowej produkcji.
Producentów paprykarza w Polsce jest kilku, ale nasza receptura
okazała się najbardziej zbliżona do tej oryginalnej ze szczecińskiego „Gryfa”, pierwotnego wytwórcy. Tak więc w ramach poszukiwania produktów regionalnych i tradycyjnych jako jedyni
dostaliśmy oficjalny certyfikat. Tym samym w grudniu 2013 roku
„Paprykarz Szczeciński Dega” został wpisany na Listę Produktów
Tradycyjnych).
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Dowcipny prezent dla zarządu od pracowników DEGA SA na 18-lecie działalności firmy.
- A jak powstał pierwotny „Paprykarz Szczeciński”?
- Z tym się wiąże fantastyczna anegdota. Polski statek miał awarię
bloków maszynowych i musiał zatrzymać się w jakimś afrykańskim
porcie. Miejscowi fachowcy, czarnoskórzy, pracowali przy jego naprawie. Karmił ich własny człowiek – taki trochę szaman, trochę kucharz, którzy z ryby, ryżu, przypraw lepił coś na kształt kulek, a oni się
tym żywili przez całe dnie. Kucharz ze statku podpatrzył to, zabrał
trochę kulek do chłodni. A kiedy wrócił do kraju, rozpracował recepturę do końca. W pierwotnej wersji paprykarza pojawił jeszcze
ogórek kiszony i pergamin.
- Pergamin? Dlaczego?
- Bo trzymał wilgoć.
- Paprykarz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów spożywczych
w Polsce.
- Po tym jak wdrożyliśmy jego produkcję, pojechaliśmy na Weinachtsmesse do
Berlina. Od razu usłyszeliśmy od głównego organizatora, że „tego” się nie da
sprzedać w Niemczech, bo w alupakach
i w puszkach sprzedawana jest karma dla
psów i kotów, czyli rodzi się złe skojarzenie. Ale zrobiliśmy furorę, bo Polacy i inni
emigranci kupowali. W pewnym momencie na tych targach świątecznych usiadł przy naszym stoisku starszy
wiekiem pan. Wziął paprykarz, posmakował. W końcu podchodzi
do mnie i pyta, czy może ze mną parę zdań zamienić. Pomyślałem,
że klient. Może jakaś sieć handlowa? Miał ze sobą starą teczkę.
Mówi: „Żebym ja to przewidział, to bym opatentował i teraz bym
tylko zbierał, co posiałem, bo ja to wymyśliłem”. Okazało się, że to
ów kucharz ze statku. Ale spotkanie było sympatyczne. Pochwalił
nas za smak. „Receptura taka sama jak moja! Dziękuję panu, że pan
podtrzymuje tradycję” – stwierdził na koniec.
- Pewnie na powodzenie marki DEGA w Wielkiej Brytanii wpływ
mieli również emigranci, którzy znając Państwa produkty, rozpoznają je na półkach sklepów?
- Raczej nie. W Lublinie, w Rzeszowie powstały firmy sprzedające

żywność polską do Anglii. Szybko nawiązaliśmy z nimi współpracę
i to tłumaczy popularność DEGI na przykład w londyńskich sklepach. Często zresztą prowadzonych przez Hindusów a nie Polaków.
Jak ważne jest pozytywne nastawienie właścicieli sklepów pokazuje
nasze koszalińskie podwórko. I w tym momencie bardzo dziękuję
właścicielom Sano i Torgu, bo na zasadzie dobrze pojętego patriotyzmu lokalnego na początku naszej działalności wspierali nas. Tak
samo jak sklepy PSS czy Samopomocy Chłopskiej. Nie budowaliśmy własnych sieci sprzedaży, a skupialiśmy się na rozwoju wyrobów i jakości produkcji.
- Budowane latami osobiste relacje
procentują.
- To pięknie widać na spotkaniach
biznesowych. Z niektórymi klientami tak
się zaprzyjaźniliśmy, że nawet na weselach u siebie bywaliśmy. DEGA to firma
z sercem, jak rodzina. Ale nic byśmy nie
zdziałali bez klientów a więc pewnie i czytelników „Prestiżu”. To dzięki nim się rozwijamy.
- Po drodze miał Pan epizod polityczny. Jak to się odbiło na firmie?
- Zostałem radnym wojewódzkim,
potem wicemarszałkiem województwa.
Byłem kiedyś w delegacji województwa na rozmowy z Szlezwikiem
Holsztynem. Chodziło o podpisanie porozumienia o Autostradzie
Błękitnej, czyli drodze z Niemiec do naszego Braniewa i dalej.
Przednie Pomorze, Meklemburgia i strona polska się dogadały, ale
Szlezwik ciągle miał wątpliwości. I znowu pomógł przypadek. Zaczepił mnie jakiś Niemiec i pyta: „Pan nazywa się Krzysztof Modliński”? „No tak…” „Przecież Pan pracował u mnie w szkole w latach
80!” Rzeczywiście, byłem wtedy na emigracji. Okazało się, że dawny dyrektor szkoły został szefem partii SPD rządzącej Szlezwikiem
Holsztynem. Podpisanie dokumentów poszło jak z płatka.
- Ale jaki to miało związek z firmą?
- Ogromny (śmiech). Ze względu na znajomość ze wspomnianym
politykiem gazety pisały o mnie jako „sałatkowym marszałku”, daw-
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nym emigrancie. To wzbudziło zainteresowanie DEGĄ i przełożyło
się na zamówienia. To zbieg okoliczności, ale bardzo fortunny.
- Firma się rozwija, a Państwo przez 23 lata w tym samym składzie wspólników. To nieczęste.
- Dużo wspólnie przeżyliśmy. Pamiętam jak na starcie zbieraliśmy
gotówkę na dwie beczki majonezu, bo za wszystko trzeba było płacić z góry. Pamiętam, jak wszystko na początku robiliśmy sami. Jak
rozwoziliśmy to, co wyprodukowaliśmy do sklepów. Jak uczyliśmy
się i jak się wzajemnie wspieraliśmy. Można by opowiadać o tym
godzinami. Szacunek i zaufanie to podstawa, bez nich wspólna praca nigdy się nie powiedzie.
- Jak sądzę, mają Państwo poczucie dużego sukcesu?
- DEGA i jej sukces to wspólna praca wszystkich nas – od portiera
począwszy, a na prezesach kończąc. Każdy ma swoją rolę do odegrania i wnosi cząstkę do wspólnego dorobku.
- A jakie cele stawia sobie firma? Na początku mogła rozwijać
się w dużym stopniu spontanicznie, ale w obecnej skali potrzebuje już chyba strategii?
- Stawiamy na ciągły rozwój. Budujemy właśnie nowe hale produkcyjne w związku z tym, że jesteśmy obecni z naszymi produktami w Biedronce - na razie w Zachodniopomorskiem, Pomorskiem i Śląskiem. Będziemy unowocześniać i rozbudowywać park
maszynowy, cały czas pamiętając o komforcie pracy naszych ludzi.
Nie chcemy spocząć na laurach, choć w sensie dosłownym nagród
i wyróżnień z każdym rokiem przybywa. Na początku pracowaliśmy
w pięć osób. Później było 15, 30, 50 i tak aż do obecnych 300 pracowników. Oprócz zarządu mamy siedmiu wysoko wykwalifikowanych menedżerów. To oni w ogromnym stopniu przejmują kierowanie operacyjne przedsiębiorstwem, bo rzeczywiście to już duży
organizm, dla którego stabilności i rozwoju konieczne jest profesjonalne podejście do zarządzania. Ale wciąż to ta sama DEGA co
23 lata temu.
DEGA SA posiada wdrożony, certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami IFS (International Food Standard) i BRC (Global Standard for Food
Safety), których prawidłowe funkcjonowanie determinuje m.
in. wdrożenie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego produktu HACCP.
W 2014 roku Dega otrzymała również certyfikat MSC (Zrównoważone rybołówstwo).
Uzyskane certyfikaty gwarantują klientom bezpieczne wyroby,
o stałej, powtarzalnej, najwyższej jakości. Produkty firmy otrzymują pozytywne oceny w testach konsumenckich oraz badaniach
organoleptycznych zlecanych przez sieci handlowe.
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LICZY SIĘ TAKŻE
BILANS SATYSFAKCJI
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

Końcówka roku w naturalny sposób skłania do podsumowań, ale i do kreślenia planów.
W przypadku Przedsiębiorstwa Budowlanego KUNCER bilans roku wypada bardzo
korzystnie - nie tylko w wymiarze biznesowym. O najważniejszych wydarzeniach
2015 roku i zamierzeniach na rok 2016 z Wiolettą Stelmach, dyrektor
generalną przedsiębiorstwa, rozmawia Andrzej Mielcarek.

o

ddanie do użytku pierwszego na Pomorzu, drugiego w Polsce, wielorodzinnego domu energooszczędnego
to ogromny Państwa sukces. Na miarę
ogólnokrajową . Ale były i inne. Ostatnio na przykład nagroda w regionalnym
konkursie „Nasze Dobre z Pomorza”.
- Cieszymy się z niej głównie dlatego, że wybór laureatów odbył się głosami czytelników. Zebrane około 30 tysięcy głosów to
naprawdę dużo. Jako produkt pod ocenę oddaliśmy wspomniany budynek energooszczędny, ale myślę, że ten laur otrzymaliśmy
w uznaniu tego, co w ogóle robi firma KUNCER.
- Budują Państwo drugi taki budynek w kompleksie Osiedla Cypryjskiego, a jednocześnie kończą inwestycję przy ulicy Pileckiego. Co jeszcze zostało zaplanowane na przyszły rok?
- Na Osiedlu Cypryjskim mamy w planach kilka budynków, więc
tam będziemy aktywni jeszcze przez wiele lat. Rzeczywiście finalizujemy „Pileckiego”. Poza tym wracamy do budowania domów
jednorodzinnych. Na ulicy Dzierżęcińskiej mamy piękną działkę…
- Już wiadomo, ile będzie tam budynków?
- Planujemy osiem. Będą to domki wolnostojące i w zabudowie
bliźniaczej. To jest bardzo ładne miejsce i bardzo ciekawe są przygotowywane przez nas projekty. Z wybudowanych ostatnio na Rokosowie 38 domów tylko trzy nie zostały sprzedane, więc uznaliśmy,
że to dobra pora na powrót do tej dzielnicy, której jesteśmy wierni
od dawna.

- Coś poza Koszalinem?
- Niewykluczone, że już całkiem niedługo wrócimy do Kołobrzegu. Mamy tam teren z pozwoleniem na budowę trzech budynków
wielorodzinnych, z których jeden już wykonaliśmy.
- Mają Państwo opinię solidnego, jeśli nie najsolidniejszego
w Koszalinie dewelopera. To ocena z punktu widzenia klientów.
Z punktu widzenia rynku pracy są Państwo cenieni jako rzetelny
pracodawca. Wiem, że gros załogi to ludzie, którzy pracują właściwie od początku istnienia firmy, przynajmniej jeśli chodzi o kadrę,
nadzór i kierowników.
- Nie tylko, bo trzon najlepszych pracowników budowlanych, czyli
tych od konstrukcji betonowych, żelbetowych, zbrojarzy, cieśli, murarzy, jest z nami od początku. Połowa składu personalnego firmy
jest z nami od zawsze. Ja to nawet z lękiem obserwuję, bo wszyscy
się starzejemy (śmiech). Hasło „Pracodawca z wyboru” w naszym
przypadku jest jak najbardziej adekwatne. Kiedy zgłaszają się młodzi inżynierowie, to z całą świadomością, że oni chcą „u Kuncera”
zdobywać doświadczenie, a nie tylko podjąć pierwszą pracę. Co
roku po parę nowych osób dobieramy do zespołu, co zresztą widać
na naszym rodzinnym zdjęciu, choć jest na nim tylko część załogi.
- Z trzeciej strony są Państwo aktywni prospołecznie. W tym
roku wśród najważniejszych działań tego typu należałoby podkreślić ogromny Państwa wkład w przygotowanie pierwszego mieszkania chronionego dla samotnych matek. To duża rzecz, ale nie
jedyna aktywność charytatywna.
- Tym się nie chwalimy, o tym nie mówimy. To jest działalność
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niejako naturalna, wynikająca z przekonania, że jeśli samemu odniosło się
sukces, to należy jego cząstką podzielić
się z tymi, którym wiedzie się gorzej.

- Myślę, że tak, bo bieżący rok to był
dobry rok. I nie chodzi mi wyłącznie
o bilans oraz rachunek zysków i strat,
bo pod tym względem ubiegły 2014
był lepszy. Mamy poczucie, że wszystko
idzie tak jak powinno iść, że rozwijamy
się, ale w sposób zrównoważony. Ciągle zachowujemy na przykład zdrowy
balans między „deweloperką” a usługami wykonawczymi.

- Kiedy patrzę na dyplomy i podziękowania wiszące w ramkach, widzę
wdzięczność hospicjum dla dorosłych
i hospicjum dla dzieci, uczestnictwo
w Szlachetnej Paczce…
- Wspieramy również kulturę, czyli
na przykład inicjatywy Centrum Kultury
- Czyli oprócz bilansu księgowego
105, BTD, szkół. Wspieramy wydawnicrównie ważny jest bilans satysfakcji?
Zdecydowanie. Dla nas bardzo ważtwa ważne dla regionu i czasami indywidualnie autorów. Ile jest takich jedne jest, byśmy pracowali w dobrej
atmosferze, w klimacie niemal rodzinnorazowych gestów, już nie zliczę. Do
tego sport, czyli choćby piłkarki ręczne
nym. Zresztą dosłownie są w naszym
AZS Koszalin. Mamy świadomość, że
gronie całe rodzinne klany, bo pracuje
nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu,
na przykład ojciec, później dołączyli
Uroczystość otwarcia pierwszego w Koszalinie mieszkania
kto się do nas zwraca. To zrozumiałe.
synowie albo pracują bracia... Czasami
chronionego. Wstęgę przecina dyrektor Wioletta Stelmach
Ale staramy się w poczuciu współodsłyszę od innych przedsiębiorców uwapowiedzialności za lokalne środowisko dawać z siebie dużo.
gi, że taka rodzinna atmosfera jest dla zarządzania niebezpieczna.
Nie zgadzam się z takim poglądem. Jeśli dobremu klimatowi to- Każda taka cegiełka buduje dobry wizerunek firmy. Myślę, że warzyszy poczucie współodpowiedzialności każdego pracownika
to jest Państwa ogromnym kapitałem. I to – jak sądzę – również za rezultaty pracy, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Jest za to
przekłada się na zaufanie klientów.
poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niemu i dzięki stabilności firmy
- To fakt, odczuwamy takie sprzężenie zwrotne. Cieszymy się za- ludzie mogą planować swoje prywatne sprawy – na przykład zaufaniem nie tylko indywidualnych nabywców mieszkań czy domów, ciągnąć kredyt na mieszkanie albo samochód, bo wiedzą, że mają
ale również firm. Przykładem może być Firmus budujący w Mielnie zagwarantowane bezpieczeństwo i względną przewidywalność syapartamentowce. Kończymy właśnie dla niego trzeci budynek, któ- tuacji.
ry nazywa się Rezydencja Park Rodzinna. Firmus wysoko zawiesza
- Kwestia współodpowiedzialności wydaje się więc kluczowa.
poprzeczkę wymagań, to trzeba podkreślić. Kiedy więc słyszymy od
- Zdecydowanie. Każdy czuje swoją odpowiedzialność, więc prajego szefa, prezesa Steina Knutsena, słowa uznania, wiemy że wykonaliśmy dobrą robotę. Zyskujemy jednocześnie sprzymierzeńca, cuje ze starannością i zaangażowaniem. Wszystko zaczyna się zresztą
którego rekomendacja pozytywnie służy naszej firmie.
od „głowy”, od tego że taki a nie inny jest nasz szef – Krzysztof Kuncer.
To jego postawa od zawsze jest w firmie wzorcem. Jego autorytet
- Odnoszę wrażenie, że wchodzą Państwo w nowy rok z optymi- powoduje, że każdy czuje odpowiedzialność i walczy o efekt finalny,
o to, jak firma funkcjonuje i jak jest postrzegana na zewnątrz.
stycznym nastawieniem.

Naszym klientom, przyjaciołom, współpracownikom i wszystkim
czytelnikom "Prestiżu" życzymy spokojnych i miłych Świąt
Bożego Narodzenia oraz dużo szczęścia w Nowym Roku
Zarząd i pracownicy PB KUNCER
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Kwestionariusz biznesowy
Urszula Kurtiak, humanistka, wydawczyni pięknych książek, mistrzyni rzemiosł artystycznych w zawodzie introligator, którego tajniki zgłębiała na stypendiach w Szwajcarii i we Francji, nauczycielka zawodu. Jest także instruktorką tańca (tango, salsa), płetwonurkiem i morsem rodzaju żeńskiego oraz wykwalifikowaną robotnicą rolną.
Mama dwóch synów, babcia jednej wnuczki. Mieszkanka Koszalina od 6 klasy szkoły podstawowej. Od 1989 r
prowadzi wspólnie z Edwardem Leyem Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley, specjalizujące się w unikatowych
książkach bibliofilskich, które są drukowane na artystycznych papierach i ręcznie oprawiane w szlachetne materiały. Były one eksponowane niemal na całym świecie, a nawet w Koszalinie. Laureatka wielu prestiżowych nagród, odznaczona medalem Gloria Artis i Złotym Krzyżem Zasługi. Poświęca się renowacji zabytkowego obiektu
i parku, w którym mieści się siedziba Wydawnictwa. Wspomaga liczne działania dobroczynne.
Kiedy byłam dzieckiem….
… chciałam zostać kierowniczką Domu Kultury.
W szkole…
…. byłam grzeczną i bardzo dobrą uczennicą.
Moja pierwsza praca…
… w drukarni typograficznej w Koszalinie.
Pierwsze zarobione pieniądze…
… na praktykach studenckich przez cały miesiąc pakowałam ogórki
do słoików. Zarobionych pieniędzy starczyło na cienie do powiek.
Żeby odnieść sukces w zawodzie…
… potrzebne są stale nowe wyzwania, które trzeba realizować, aby
się rozwijać.
Dobry szef…
… inspiruje i rozumie.
U pracowników cenię
… talent i uczciwość.
Kogo bym nie zatrudniła...
…kogoś, kto nie ma kwalifikacji oraz kogoś w kim za grosz nie ma
pasji - żadnej.
Prywatnie jestem…

….taka sama jak służbowo.
Dzień zaczynam...
… najpierw kawa, a następnie jeszcze dwie.
Rodzina…
… „Mnie cieszy, gdy jest.”
Zawsze znajdę czas…
… na pogaduchy o życiu i innych zagadnieniach.
Moim marzeniem jest…
… spokój na świecie (?)
Kiedy nie pracuję…
… nie pracuję.
Moje hobby to…
… taniec, tai-chi, joga, czytanie papierowych książek, „zwiedzanie
ojczyzny” czyli bliższych i dalszych okolic Koszalina i inne rzeczy.
Sport jest dla mnie…
… ruchem, a ruch to życie.
Dewiza, którą chcę przekazać innym…
… Carpe diem, ale w znaczeniu świadomego przeżywania każdej
chwili, znajdowania wartości w pozornych drobiazgach. Smakuj
dzień i delektuj się każdą jego minutą.
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Edward Ley. Wydawca, dawniej dziennikarz, współwłaściciel Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley, prowadzonego z Urszulą Kurtiak od 1989 r., znanego z książek, które zamawiane są na niezwykłe prezenty dla
wielu ważnych osób z całego świata. Wydawnictwo jest laureatem wielu międzynarodowych nagród, w tym
National Public Champion European Business Awards 2015. Absolwent Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Mistrz rzemiosł artystycznych w zawodzie introligator. Płetwonurek, mors, jogin, nauczyciel tanga, salsy i in. Odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi dla rozwoju i popularyzowania sztuki introligatorskiej i promowanie kultury polskiej oraz medalem Gloria Artis. Działa społecznie
na wielu płaszczyznach. Wspiera wiele inicjatyw charytatywnych. Ojciec czterech synów i dziad sześciorga
wnucząt.
Kiedy byłem dzieckiem…
… chciałem zostać dorosłym.
W szkole…
… przechodziłem z klasy do klasy. I tak 11 razy. W domu pochłaniałem nieskończone ilości książek.
Moja pierwsza praca...
… to łączenie ludzi. Zakładałem telefony, na które klienci czekali
nieraz i 20 lat. Codziennie było święto.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… w podstawówce zbierałem znaczki i je sprzedawałem. Zarobione pieniądze wydawałem ponownie na znaczki. Dorośli kolekcjonerzy radzili się mnie. Byłem ekspertem.
Żeby odnieść sukces w zawodzie…
… trzeba chcieć i wierzyć.
Dobry szef…
… to chyba jednak nie ja.
U pracowników cenię…
… lojalność i kreatywność.
Kogo bym nie zatrudnił…
... m. in. osoby, która źle mówi o swoim poprzednim pracodawcy

oraz takiej, która „nie ma chęci do roboty”.
Prywatnie jestem…
… Edwardem Leyem.
Dzień zaczynam od…
… wypicia na czczo kilku kaw.
Rodzina...
… doceniam ją coraz bardziej.
Zawsze znajdę czas…
… by znaleźć wolny czas, by wypełnić go pracą.
Moim marzeniem jest…
… być młodym, pięknym i bogatym. Nadal.
Kiedy nie pracuję…
… to się nudzę i szukam jakiegoś zajęcia.
Moje hobby to…
… praca, nauczanie, pouczanie i uczenie się oraz gotowanie i jedzenie.
Sport jest dla mnie…
… marzeniem; uprawiam coś, co zaledwie jest ruchem.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… trzeba tylko chcieć chcieć, a osiągnie się to, co się chce.
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WARTO DBAĆ O MARKĘ
MADE IN KOSZALIN

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Urszula Cienkowska, Wojciech Grela

Niedawne Forum Made in Koszalin pozwoliło zorientować się, czy ta społeczna
inicjatywa, która mocno przygasła w ostatnim czasie, ma w sobie jeszcze jakiś potencjał.
Wniosek jest pozytywny: marka parasolowa jest potrzebna miastu, ale może
przynosić również korzyści poszczególnym stosującym ją firmom.

t

rzydniowe forum podzielone na bloki tematyczne, każdorazowo kwitowane dyskusjami panelowymi, przygotowało Centrum Biznesu w Koszalinie. Poza okazją
do nagrodzenia firm wyróżniających się
zasługami na polu promocji naszego miasta, Forum pozwoliło również przyjrzeć
się strategii promocyjnej Koszalina. Wprowadzeniem do tej analizy
były referaty dr Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej i dra Piotra Szarszewskiego z Politechniki Koszalińskiej.
Zamieszczamy poniżej wypowiedzi dr Kaczmarek-Śliwińskiej,
Tomasz Nowe (Urząd Miejski w Koszalinie) oraz Katarzyny Szłapki
(Centrum Biznesu).

Czas na nową
strategię Koszalina
Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska adiunkt Wydziału
Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, właścicielka
SATORI PR, www.monikakaczmarek-sliwinska.pl
Kilka miesięcy temu, podczas pierwszych prób konstruowania
programu i struktury Forum Made in Koszalin, w naturalny sposób
jako jeden z tematów pojawiła się marka Koszalina. Pytanie, które
natychmiast zawisło nad głowami tworzących Forum to: czy Kosza-

Monika Kaczmarek Śliwińska

BIZNES 129
lin jest marką, a jeśli jest, to czy i w jaki sposób mogą wykorzystywać
to inne koszalińskie marki – w obrębie biznesu, kultury, edukacji
i wielu różnych aktywności istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów.
Ustaliliśmy więc, że wraz z dr. Piotrem Szarszewskim (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej), przyjrzymy się założeniom
i efektom działania strategii marki Koszalina, która obowiązywała
w latach 2009-2014.
W teorii marketingu pojęcie marki definiować można na wiele
sposobów. Jedną z przystępnych definicji jest zaproponowana
przez Rika Riezebosa, który określa markę jako każdy znak posiadający zdolności wyróżnienia towarów lub usług, mogących mieć
określone znaczenie dla odbiorców marki, zarówno w wymiarze
materialnym, jaki niematerialnym.
Kolejnym określeniem, które jest pomocne w analizie strategii
marki Koszalina – czy szerzej marki miejsca – jest pojęcie marka parasolowa definiowane jako marka, pod którą funkcjonują różnego
rodzaju produkty. Odnosząc to do strategii miasta można wyobrazić sobie markę parasolową jako markę Koszalina, a pod „parasolem” różne marki związane z miastem.
Warto zauważyć, iż pod „parasolem” mogą znajdować się marki
różnych podmiotów – od tych najbardziej znanych nam naturalnych
marek komercyjnych (produkty i usługi), przez marki związane z obszarem kultury, edukacji, organizacji i inicjatyw społecznych, czy
marek instytucji różnego typu. Cele wykorzystywania „parasola”
są wielorakie – z jednej strony sprzężenie pomiędzy marką parasolową a marką z nią związaną pozwala obniżać koszty wejścia na
rynek w myśl zasady, że „duży może więcej”. Może również nastąpić
transfer pozytywnego wizerunku marki parasolowej na markę z nią
związaną, ale warunkiem koniecznym jest stabilny i pozytywny wizerunek tej pierwszej.
Wreszcie, użycie „parasola” może stanowić skuteczne zabezpieczenie na wypadek potencjalnej sytuacji kryzysowej – silna marka
jest bardziej odporna i może chronić markę będącą pod jej „parasolem”. Stąd też widząc wymienione korzyści warto myśleć o marce
miejsca jako marce parasolowej – przy właściwym zarządzaniu markami korzyści powinny być obopólne.
Szukając inspiracji do tworzenia marki miejsca warto uwzględnić
w strategii różnorodne obszary aktywności lokalnej społeczności
poczynając od kultury i dziedzictwa, przez zasoby naturalne czy turystyczne, ludzi, biznes, aż po relacje społeczne i styl zarządzania
jednostką terytorialną. Warto też pamiętać, że budowa i wdrożenie
strategii marki miejsca obejmuje działania, które zbieżne są z budową marek komercyjnych. Dlatego właśnie strategia musi być zespołem świadomych działań, najczęściej o charakterze długofalowym,
które nastawione są na realizację określonych celów. Do tego cele
te powinny być określone w sposób umożliwiający ich mierzalność,
co pozwoli kontrolować wdrażanie strategii i skuteczność działań,
a w przypadku gdy wystąpią problemy, weryfikację i modyfikację jej
wybranych części. Działania w ramach strategii marki powinny być
także objęte ewaluacją i monitoringiem, co pozwoli zauważyć niepokojące sygnały możliwie szybko. Strategia, której wdrożenie ma
zakończyć się sukcesem powinna posiadać także określony budżet
i harmonogram działań.
Strategii promocji marki Koszalina zaplanowanej na lata 20092014 nie można uznać za zakończoną sukcesem. Czytając jej zapisy
już na etapie diagnozy celów i opracowania „produktów” strategii
odczuwa się dysonans pomiędzy odbiorcą zdefiniowanym przez
twórców strategii (Metamorphosis Brand Communications na zlecenie UM) a mieszkańcem Koszalina. Może to wynikać z braku reprezentatywnych badań wśród otoczenia wewnętrznego (Koszalin)
i zewnętrznego (turyści, potencjalni inwestorzy itp.). Spowodowało
to sytuację, że strategia nie daje poczucia „krojonej na miarę”, ale
raczej pełni funkcję produktu z hipermarketu.
Efekty 5-letniego działania strategii promocji marki Koszalina nie
budzą optymizmu. Można uznać, iż sukcesem zakończyła się zmiana
systemu identyfikacji wizualnej, co między innymi objawia się użyciem w działaniach promocyjnych miasta sloganu „Koszalin pełnia

życia”. Niestety lista działań niezrealizowanych jest o wiele dłuższa:
marka turystyczna VivaCity (koncepty: Koszalin centrum Welness
jako filozofii i stylu życia i Koszalin centrum aktywnej turystyki), wizja
miasta mid-city, wraz z konceptami dynamicznej harmonii i aktywnego, dobrego życia, strefy żywiołów, Koszalin Outdoor Meeting, Koszalin Wellness Vival – festiwal dobrego życia, Equillibrium Multimedia Chill-Art. Festival. Już sama lektura tylko nazw działań/projektów
może wzbudzać entuzjazm i zachwyt, gdyż opisy zawarte w strategii
wydają się być atrakcyjne. Niestety brak dopasowania do rynku,
brak ujęcia poszczególnych działań w harmonogramie oraz brak
budżetu na realizację musiały doprowadzić do porażki strategii.
Można więc postawić kluczowe pytanie: Jeśli dokument nazwany „strategią” nie zawierał elementów typu: reprezentatywne badania, wskazania ewaluacji działań, harmonogramu poszczególnych
działań oraz ich budżetu, to czy mamy prawo nazywać go strategią? A idąc dalej – jeśli jedynymi działaniami, które można uznać
za zakończone sukcesem są identyfikacja wizualna oraz slogan pozycjonujący, to gdzie w tym wszystkim jest marka? Jakie wartości
przekazuje? Jakie cele realizuje?
Osobiście cieszę się, że Koszalin ma za sobą okres działania omawianej „strategii”. Czas na nową – dopasowaną do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności oraz atrakcyjną dla podmiotów otoczenia zewnętrznego. Czas na podjęcie wyzwania skonstruowania
odpowiedzi na pytania o to, jaki chce być i gdzie chce być Koszalin
za 5, 10, 15 lat? Jak chce być prezentowany? Co powinna komunikować marka Koszalina i jakie działania należy wpisać w nową
strategię, aby koszalińskie marki – czasami budowane przez lata
i dopieszczane przez swych właścicieli i zarządzających – mogły
skorzystać z ochronnego „parasola”?

Identyfikacja z marką
będzie fundamentem strategii
Tomasz Nowe, kierownik Referatu Promocji i Współpracy
z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Koszalinie
I Forum Made in Koszalin było dla nas bardzo pomocne. Wydział
Komunikcji Społecznej i Promocji stoi obecnie przed sporym wy-

Tomasz Nowe
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zwaniem – budową nowej strategii promocyjnej dla Koszalina. Dotychczasowa obowiązywała w latach 2009-2014 i pozycjonowała
miasto przy użyciu hasła "Koszalin Pełnia Życia".
Naszym głównym celem w tej chwili jest zbudowanie fachowego zespołu i przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych
w mieście. Można powiedzieć, że dzięki debacie dotyczącej marki
miasta, niejako rozpoczęliśmy dyskusję, w którym kierunku i jak powinny być prowadzone działania marketingowe Koszalina. W tym
miejscu podziękowania dla ani dr Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej
oraz dr Piotra Szarszewskiego, którzy podczas forum przedstawili
badania i dokonali oceny marki "Koszalin Pełnia Życia".
Stawiamy na otwartość wiedząc, że największym potencjałem
Koszalina są jego mieszkańcy. Liczymy na zaangażowanie i współpracę ze strony rożnych środowisk. Od kultury i sportu, poprzez
branżę turystyczną, biznes i środowisko akademickie.
Chcemy, aby to sami koszalinianie odpowiedzieli na pytania –
kim tak naprawdę jesteśmy, z czego możemy być dumni i dokąd
powinno zmierzać nasze miasto. Dopiero znając odpowiedzi na pytania o naszą tożsamość, marzenia, mocne i słabe strony, będziemy
mogli zaplanować działania promocyjne z którymi miasto – mieszkańcy będą się identyfikować.
Identyfikacja z marką jest dla nas tym fundamentem strategii, bez
którego nawet najlepszy plan marketingowy z ogromnym budżetem, nie przyniesie oczekiwanych efektów. Od kilku lat marketing
terytorialny rozwija się w Polsce coraz szybciej. Konkurencja wśród
miast jest coraz większa i bardziej profesjonalna. Obserwujemy
nowe trendy i kanały komunikacji. Chcemy być liderem wśród
miast stutysięcznych. Stawką jest budowa wizerunku Koszalina jako
miasta nowoczesnego, otwartego na turystę, przyciągającego inwestorów krajowych i zagranicznych.
Planujemy, by w odróżnieniu od Strategii Promocji z lat 20092014, nowa strategia bardziej opierała się na faktycznych zasobach
Koszalina, wykorzystując nasz teraźniejszy potencjał turystyczny
i gospodarczy.

Pokazujemy to, co najlepsze
w Koszalinie
Katarzyna Szłapka, kierownik Centrum Biznesu (Fundacja
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie)
Główną osią Forum było nagrodzenie firm i wydarzeń, z których
Koszalin może być dumy. Ta propozycja spotkała się ogromnie
przychylnym przyjęciem. Mieszkańcy Koszalina przesłali ponad 100
nominacji do nagród w czterech kategoriach, co jest liczbą pokaźną jak na debiutujące wydarzenie.
Nagrodzone i wyróżnione firmy i wydarzenia są rzeczywiście
wybitne, ale już sama liczba nominacji uświadomiła wszystkim,
że w Koszalinie dzieją się rzeczy niezwykle ciekawe i unikatowe,
w oparciu o które można budować lokalny patriotyzm i koszalińską
tożsamość.
Inne zrealizowane dzięki Forum cele to: przywrócenie do świadomości i przestrzeni publicznej samej inicjatywy Made in Koszalin;
integracja środowiska okołobiznesowego oraz rozpoczęcie dyskusji nad marką Koszalina jako miejsca
Kreowanie lokalnego patriotyzmu gospodarczego poprzez
propagowanie postaw biznesowych sprzyjających budowaniu
lojalności gospodarczej, wzajemnym wspieraniu rodzimych producentów, usługodawców i wspomaganiu inicjatyw ich promujących – to wspólny cel środowisk biznesowych Koszalina. Potrzeba
również współpracy środowiska gospodarczego i kulturalnego, co
było często wskazywaną - zwłaszcza podczas drugiego dnia Forum
- potrzebą, wynikająca często z naturalnego przenikania się tych
obszarów.
Mały niedosyt odczuwamy w związku z frekwencją podczas z Forum. Nie było źle, ale życzylibyśmy sobie by następne Forum było

Katarzyna Szłapka-Blondynka
miejskim świętem - tego co najlepsze w Koszalinie i by udział koszalinian w nim był liczniejszy. Postaramy się o to.
Pracujemy nad tym, aby Forum Made in Koszalin stało się wydarzeniem cyklicznym, najlepiej corocznym, a Laury na stałe wpisały się
w krajobraz koszaliński i świadomość mieszkańców, jako forma wydobycia, pokazania i wyróżnienia, najciekawszych i najwybitniejszych
firm, produktów zjawisk gospodarczych i kulturalnych Koszalina.
Jest to też początek nowej pracy nad sama inicjatywą Made in Koszalin, nieco przygasłą w ostatnich latach, chcemy odświeżyć zasady
uczestnictwa w Grupie, zwiększyć jej liczebność, wypracować formułę dodatkowych, poza samym Forum, spotkań w oparciu o ogólną ideę promowania lokalnego patriotyzmu gospodarczego.

Firmy i wydarzenia nagrodzone Laurami MADE IN KOSZALIN
Kategoria IT: SPARKcamp, Mikroserwis, Mentax.pl, Kinguin
Kategoria KULTURA I DESIGN: Pracownia Architektoniczna
HS99, Festiwal Integracja Ty i Ja, Festiwal Młodzi i Film, Festiwal
Kabaretu Koszalin
Kategoria STYL ŻYCIA I INSPIRACJE: Nocna Ściema, CUKIN,
Akademia Odkrywców
Kategoria BIZNES: 10 lat prowadzonej działalności i więcej - Meden Inmed; Młode innowacyjne firmy - Windhunter Group; Produkty znane w kraju i na świecie - Kurtiak & Ley.
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Bal Podchorążego,
czyli medycy we Fregacie

A

Joachim Grabowski (okulista)

Aleksander Smulski (ginekolog)

Zdzisław Wachecki (neurolog)

Od lewej: Maria i Aleksander Stelmaszczykowie, Ireneusz Płachta (stomatolodzy)

Robert Gębka i Krzysztof Pawłowski (interniści)

Zdzisław Wachecki (rocznik 1933,
najstarszy „podchorąży”)

Artur Brzęcki (dermatolog) i Janusz Marcin Gudajczyk (neurolog)

Tomasz i Małgorzata Hałubkowie

Maciej Mielczarek (balneolog), Janusz M. Gudajczyk, Renata Mielczarek

Monika Gudajczyk (stomatolog) w rozmowie z Robertem Gębką

Dariusz Królikowski (neurochirurg), Mariola Królikowska, Monika Gudajczyk

Janusz Marcin Gudajczyk i Krzysztof Pawłowski (organizatorzy balu)

Jarosław Kaczmarek (psychiatra), Karol Kołatka (ortopeda,
najmłodszy „podchorąży”), Maria Stelmaszczyk

Foto: Mateusz Szczepański

bsolwenci Wojskowej Akademii Medycznej mieszkający w Koszalinie i okolicach utrzymują z sobą ścisły kontakt. Spotykają się
dość systematycznie (takie posiedzenia nazywają „zwyczajnymi”).
„Nadzwyczajny” jest za to doroczny Bal Podchorążego – elegancki,
z udziałem żon. Tegoroczny – zgodnie z tradycją – odbył się w ostatnią sobotę listopada w restauracji Fregata. Jego organizatorami
byli dr Janusz Marcin Gudajczyk i dr Krzysztof Pawłowski.
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Zmiana władzy w Kiwanis

Foto: Urszula Cienkowska

oszaliński klub KIWANIS ma nowe władze. Na prezydenta
elekta została mianowana Barbara Jaroszyk, dyrektor Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Tę funkcję będzie pełnić
przez rok, po czym przejmie obowiązki prezydent Kiwanis International w Koszalinie od obecnej prezydent, Grażyny Psiuch. Z kolei
mecenas Psiuch przejęła obowiązki od pani Longiny Kudelskiej.
W jej restauracji Lalka odbyło się niedawno okolicznościowe spotkanie związane z ceremonią przekazania klubowej władzy.
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Wystawa Interdyscyplinarna
FALA 2015

D

o końca grudnia w Bałtyckiej Galerii Sztuki (Centrum Kultury
105) oglądać można wystawę FALA 2015. Od 10 lat gromadzi ona
w jednym miejscu i czasie wyjątkowe osobowości artystyczne z kraju i z zagranicy. W tym roku swoje prace prezentuje na niej prawie
40 artystów.

Foto: Izabela Rogowska
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P

Liga Dżentelmenów
– inauguracja

Foto: Wojciech Grela

omysł należy do dwóch młodych menedżerów: Piotra Huzara
i Michała Mętlewicza. Wsparł ich swoim doświadczeniem Jarosław
Loos, przedsiębiorca branży okiennej i znany w Koszalinie restaurator. Wespół zaprosili oni grupę koszalinian (siłą rzeczy – samych
panów) rozmaitych zawodów do udziału w Lidze Dżentelmenów.
To – według nieformalnych założeń - zupełnie niezobowiązujące
spotkania ludzi, dla których świadomy styl życia, wysokie standardy
etyczne w biznesie oraz inne tradycyjne wartości mają nadal znaczenie. Podczas pierwszego spotkania w mieleńskiej restauracji DUNE
uczestnicy zgodnie ustalili, że każde kolejne będzie miało jakiś motyw przewodni związany z męską elegancją i męskim światem. Stąd
plan, by na pierwszy ogień porozmawiać o protokole dyplomatycznym, o zasadach doboru strojów do określonych sytuacji i o broni. Inauguracyjny wieczór poświęcony był szlachetnym trunkom.
Zaproponowanemu przez szefa kuchni DUNE Sebastiana Zegera
oryginalnemu menu towarzyszyły gatunki alkoholi, których nie pija
się raczej na co dzień (nie tyle z powodu cen, ale ich wyjątkowości).
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Podróżnicy u sołtysa Kłobucha

Foto: Magdalena Tyszowska

estiwal podróżniczy "VI Rowerowe Spotkania Podróżników"
odbył się 28 listopada br. w Węgorzewie Koszalińskim. Publiczność
obejrzała dziewięć prezentacji wypraw z czterech kontynentów. Do
najbardziej egzotycznych należały projekty zrealizowane w Iranie,
na Kubie i Nowej Zelandii. Nagroda publiczności "Best Bike Foto"
trafiła w tym roku do Natalii i Krzysztofa Beznarów z Koszalina. Organizatorem spotkań jest od 2010 r Piotr Kłobuch, sołtys i radny
Rady Miejskiej w Sianowie.

Hiszpańska paella z asystą
polsko-palestyńską

G

Foto: materiały prasowe

oście przychodzą i gotują. Czy to nie wygodne? Taką formułę mają kameralne wieczory kulinarne w restauracji Toscana (pasaż
Milenium). Na co dzień Maciej Buczek (wraz z żoną – Lukrecją – właściciel lokalu) nikogo do kuchni nie dopuszcza. Wyjątki robi wtedy,
gdy goście pokazują tradycje swoich krajów i regionów. Tym razem
paellę, specjalność Walencji, przygotowywał rodowity Hiszpan, Alejandro, nauczyciel języka hiszpańskiego z Politechniki Koszalińskiej.
Asystowali mu Maciej i Sameh, Palestyńczyk (handlowiec). Efekt ich
wysiłków oceniali m.in. Lilo (mieszkający od lat w Koszalinie Włoch,
przedsięborca) i Roberto (Peruwiańczyk, zawodowy kucharz) oraz
Małgorzata i Jacek Walachowie (restauratorzy).

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz.
Domina 5 (Pasaż Millenium)
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
Darłowo
BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski, ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE
Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g

Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł
Iwanek ul. Jaworowa17 Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem
ul. Chrobrego 26A,Mielno
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
KANCELARIE
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1

SKLEPY

SALONY SAMOCHODOWE

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
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115

Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4

BIURA NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1

BIURA PODRÓŻY
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4

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

