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lient, którego reklama znalazła się w tym wydaniu
naszego magazynu zapytał w pewnym momencie:
„A w jakim sąsiedztwie będziemy? Mam nadzieję, że
nie przy jakimś polityku”. Zdziwił się, gdy wyjaśniliśmy, iż w „Prestiżu” reklam wyborczych nie będzie.
Ale to pytanie klienta dało mi do myślenia.
To demonstracja postawy licznej grupy osób zniechęconych do
polityki, niewierzących iż mają jakikolwiek wpływ na bieg spraw.
Podział sceny politycznej na dwa zwalczające się klany, toczące
walkę w sposób już zrutynizowany, kompletnie przewidywalny, rzeczywiście może odrzucać i zniechęcać. Ta łupanina przeniosła się z
poziomu ogólnokrajowego na lokalny; czasami tylko chorągiewki,
pod którymi ścierają się politycy mają nieco inne barwy. Prawdziwe
życie toczy się gdzie indziej – w naszej pracy, w szkole naszych dzieci, w domach. Alienacja świata polityki, oderwanie od codziennych
spraw Polaków, jest faktem.
Ale mimo to warto uczestniczyć w najbliższych wyborach. To
banał, ale jeśli ja nie zagłosuję, zdecyduje ktoś inny. Wybory samorządowe to ta sytuacja, kiedy stosunkowo najłatwiej odczuć siłę
pojedynczego głosu, bo o wejściu w skład Rady Miejskiej decydują czasami różnice niewielkie (o wyborze prezydenta Koszalina na
przykład około 600 głosów, jak cztery lata temu).
Dlatego idźmy głosować 16 listopada!
PS. Powiedzą Państwo, że to lipa z tym brakiem reklam wyborczych w „Prestiżu”, bo w końcu jest cała strona z wizerunkami kandydatów z grona członków Północnej Izby Gospodarczej (jednego do sejmiku i pozostałych do koszalińskiej Rady Miejskiej). Ale
naszym zdaniem to nie reklama, to informacja – nikogo w niej nie
faworyzujemy. Informacja trochę smutna, bo pokazuje jak niewielu
przedsiębiorców chce mieć wpływ na prawo lokalne stanowione
przez samorząd, od którego przecież w dużym stopniu zależą warunki prowadzenia biznesu w mieście.
Andrzej Mielcarek
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W czterech językach
Podczas „IX Spotkań 4 Kultur”, które odbyły się 12 października br. w koszalińskim
Centrum Kultury 105, zaprezentowali się artyści reprezentujący tradycję
żydowską, polską, niemiecką i ukraińską.

„s

ztetl” to projekt klezmerski założony w Warszawie, choć
tworzący go muzycy wywodzą się z Sejn, małego miasteczka w północno-wschodniej Polsce. Z kolei Lesja jest
wokalistką pochodzącą ze Lwowa, od kilku lat mieszkającą w Polsce. W towarzystwie muzyków ze Szczecina zaprezentowała
ukraińskie pieśni ludowe w nowej aranżacji. Ponownie Koszalin odwiedził zespół „Echo Krośnicy” z Krośnicy (okolice Opola). Grupa ta
wykonuje piosenki śląskie, niemieckie i polskie. „Marianna i Cyganie” zaś to zespół reprezentujący mieszkankę kulturową, śpiewający
głównie pieśni cygańskie, ale również polskie. Członkowie zespołu
w większości wywodzą się ze społeczności romskiej.
Doroczne Spotkania 4 Kultur organizuje koszaliński oddział
Związku Ukraińców w Polsce, którym kieruje pan Roman Biłas.

REKLAMA

Koncert charytatywny
na rzecz matek
Do tego koncertu jeszcze ponad miesiąc, ale już warto
wpisać go sobie do kalendarza. Co najmniej z dwóch
powodów: przesłania i występujących muzyków. Fundacja
„Zdążyć z Miłością” zaprasza 5 grudnia br. na wieczór
charytatywny w Filharmonii Koszalińskiej.

T-Mobile Ekstraklasa

Velux EHF Liga Mistrzów

Marcin Fleszar

f

undacja wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej. Z jej inicjatywy w Koszalinie powstaje tzw. mieszkanie chronione dla
matek z dziećmi opuszczających Dom Samotnej Matki, Centrum
Kryzysowe „Nadzieja” i inne placówki opiekuńcze. – Koncert organizujemy po to, by zdobyć fundusze na remont mieszkania podarowanego przez miasto i przystosowanie go do potrzeb mam
z dziećmi – podkreśla prezes Małgorzata Kaweńska-Ślęzak. – Podczas spotkania pragniemy także przybliżyć koszalinianom ideę, która przyświeca naszym działaniom.
Koncert odbędzie się 5 grudnia o godz. 18.30. Orkiestrę Filharmonii Koszalińskiej poprowadzi Ruben Silva, jej wieloletni szef artystyczny, który obecnie pracuje w warszawskiej Operze Kameralnej. W roli solistów wystąpią skrzypaczka Agata Maria Raatz oraz
pianista Marcin Fleszar. Agata pochodzi z Koszalina. Na skrzypcach
zaczęła grać w wieku siedmiu lat, jako 11-latka zadebiutowała w roli
solistki z orkiestrą symfoniczną. Od tamtej pory koncertuje w Polsce
i całej Europie. Z kolei Marcin Fleszar pochodzi z Wrocławia. Kształci się w Hochschule der Künste w Bernie w klasie fortepianu prof.
Tomasza Herbuta. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych.
W programie Koncert skrzypcowy d-dur Edwarda Griega oraz Koncert fortepianowy a-moll Piotra Czajkowskiego.
Koncertowi będą towarzyszyć stoiska z ozdobami i kartkami
świątecznymi przygotowanymi przez dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie oraz koszalińskich szkół
i przedszkoli.
Zaproszenia – cegiełki (50 lub 70 zł) można kupić w siedzibie
Fundacji (ul. Franciszkańska 111, tel. 94 341 85 07), w kasie Filharmonii, w Instytucie Dobrych Praktyk Biznesowych (ul. Zwycięstwa
126), w Północnej Izbie Gospodarczej (ul. Racławicka 15-17; budynek F, II piętro) oraz w barze KUKURYKU (plac Gwiaździsty 5/1;
tel. 94 341 13 49).

Najlepszy sport

Tylko w kanałach sportowych nc+
Wybrane pakiety
z nSport+ teraz

0 zł

przez 6 miesięcy
Pakiety bez opłat w promocji „Comfort+ 30m 6m free”

ENEA Ekstraliga

ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY.
PHU "Markus-Sat" Zbigniew Cieślak
CENTRUM NC+
ul.Biskupa Domina 11 (Pasaż Millenium)
75-065 Koszalin
tel/fax 94 341 33 87

ncplus.pl
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Integracja doceniona
Koszalin został laureatem szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych
Szans 2014 organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za wspieranie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja,
który był pretekstem do przyznania nagrody otrzymał też indywidualne
wyróżnienie w kategorii „dostępna kultura”.

c

elem konkursu jest przegląd, wyłonienie i nagrodzenie
najlepszych wydarzeń, działań i projektów w obszarze
wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.
Mogą brać w nim udział wszystkie samorządy, które
zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Jarosława Dudy,
pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych przeanalizowała
86 zgłoszeń i wybrała 15 samorządów – laureatów statuetki Samorząd Równych Szans 2014. Koszalin swój projekt – Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja – zgłosił do plebiscytu po raz pierwszy. O przyznaniu statuetki organizatorzy dowiedzieli się w czasie
trwania jego jedenastej edycji (2-6 września br.).
Zwycięzcy plebiscytu otrzymali zaproszenie na dwudniowe
warsztaty (2-3 października br.) poświęcone m.in. zagadnieniom
związanym z udostępnianiem osobom niepełnosprawnym najnowszych technologii, cyberprzestrzeni i zapobieganiu ich cyfrowemu
wykluczeniu, dostępem tych osób do rynku pracy i promowaniem
dobrych praktyk w zakresie ich zatrudniania, a także wyrównywaniu
szans rodziców dzieci niepełnosprawnych. Mieli też okazję zaprezentować i omówić swoje projekty w czasie specjalnego spotkania.
Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja w czasie konferencji
promował film, podsumowujący ubiegłoroczną, jubileuszową edycję imprezy ph. „Film – sztuka otwarta”. Warto wspomnieć, że nagroda trafiła też do Powiatu Kartuskiego za realizację Małego Festiwalu
Ty i Ja.
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Pierwsza gala organizacji pozarządowych
W rozstrzygniętym po raz pierwszy konkursie dla koszalińskich organizacji pozarządowych najwyżej ocenione zostały
działania Stowarzyszenia SFX, którego sztandarowym przedsięwzięciem jest Nocna Ściema, czyli wielka doroczna
impreza biegowa (o tegorocznej piszemy odrębnie).

s

towarzyszenie ma ogromne zasługi w popularyzacji biegania
w Koszalinie. Michał Bieliński, prezes zwycięskiego stowarzyszenia, podsumował. – SFX przechodzi do historii konkursu jako
zwycięzca jedyny w swoim rodzaju, bo pierwszy. Bardzo się cieszę,
że „Nocna Ściema” zyskała sympatię jury i znalazła się na szczycie
wszystkich imprez w 2013 roku. Nagroda nie spowoduje, że spoczniemy na laurach. W 2015 roku będzie już 12 dużych biegów,
większość bezpłatnych i na pewno będzie to fantastyczna zabawa
dla tych, którzy lubią biegać.

Jury wyróżniło także Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej – Era Kobiet, Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – Przystań. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali specjalne
podziękowania za wzięcie udziału w rywalizacji i dotychczasową
działalność.
Warto dodać, że tego samego dnia Michał Bieliński odbierał również główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Lider Animator
2014. Ma ona również wymiar finansowy w postaci 15 tys. złotych.
REKLAMA
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Grupa Mojsiuk ma już 35 lat
Każdy kierowca z regionu zna koszalińskiego dealera samochodów Mercedes-Benz,
Honda i Peugeot z podkoszalińskich Starych Bielic. Firma obchodzi
właśnie jubileusz 35-lecia istnienia.

z

tej okazji zorganizowano dla klientów korzystających
z usług salonów, serwisów i Centrum Blacharsko-Lakierniczego piknik jubileuszowy z licznymi atrakcjami.
Hasłem przewodnim było bezpieczeństwo na drodze,
dlatego też uczestnicy pikniku mogli skorzystać z przygotowanej
specjalnie na tę okazję Szkółki Bezpiecznej Jazdy, którą poprowadził znany z TVN Turbo prezenter – Kuba Bielak. Goście mogli
zobaczyć efektowny pokaz pracy zespołów ratowniczych straży pożarnej i policji. Można się było przekonać, że ważne jest nie tylko
bezpieczeństwo w czasie jazdy, ale jak istotne jest szybkie i skuteczne działanie w momencie kolizji na drodze. Grupa Mojsiuk umożliwia swoim klientom pobranie w punktach serwisowych bezpłatnej
Karty Ratowniczej, która umieszczona w samochodzie w razie kolizji
pozwala na sprawniejsze, a przede wszystkim szybsze dotarcie ekip
ratowniczych do poszkodowanych w razie kolizji.
Nie zabrakło również nowości motoryzacyjnych. Premierę miały
aż cztery Mercedesy: Klasa C Kombi, CLS w obu wersjach nadwoziowych oraz Klasa S Coupe. W salonie Hondy można było obejrzeć
nową Civic Tourer, a w Peugeocie po raz pierwszy prezentował się
nowy model o numerze 508.
Przed gośćmi pikniku otworzyło drzwi także nowoczesne Centrum Blacharsko-Lakiernicze. Zwiedzający mogli zobaczyć przez

jakie etapy naprawy przechodzi samochód po uszkodzeniu w wypadku uderzenia lub uszkodzenia powłoki lakierniczej. Centrum
zajmuje się nie tylko samą naprawą, ale obsługuje klientów w pełnym zakresie począwszy od zgłoszenia kolizji do ubezpieczyciela,
załatwienie wszystkich formalności, na wykonaniu naprawy kończąc. Można było zobaczyć również urządzenia umożliwiające w stu
procentach odtworzenie kształtu karoserii na podstawie wymiarów
dostarczonych przez producenta danego samochodu. Specjalne
stanowisko do obróbki nadwozi aluminiowych spełnia najwyższe
normy europejskie.
Goście mogli zajrzeć również na zaplecze serwisowe. Tu można było obejrzeć urządzenia do diagnozowania układów mechanicznych i elektronicznych samochodów. Należy dodać, że Grupa
Mojsiuk wprowadziła dla swoich klientów numery telefoniczne Assistance 24h (Mercedes-Benz: 00 800 177 777 77, Honda: 606 20
90 20, Peugeot: 606 20 40 20, Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze: 608 804 909), gdzie o każdej porze można zasięgnąć porady
w sprawie np. zaistniałej na drodze awarii silnika.
Jubileuszowy wieczór zakończył się koncertem Krzysztofa Krawczyka. Podczas pikniku prowadzona była również kwesta na rzecz
koszalińskiego domowego hospicjum dla dzieci, którego wolontariusze zorganizowali słodki poczęstunek.
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Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego „Bałtyk 2014”
Rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego „Bałtyk 2014”, którego organizatorem
i gospodarzem było Radio Koszalin. Główną nagrodę zdobyła Katarzyna Wolnik-Sayna z Radia Szczecin
za dwa reportaże „Wyspa szczęśliwych dzieci” i „To już koniec tej piosenki”.

t

egoroczne reportaże zadziwiają różnorodnością i poziom jest
wyższy – powiedziała po ogłoszeniu wyników przewodnicząca
jury Anna Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice. Jurorzy docenili
w szczególności warsztat dziennikarski autorów.
Katarzyna Wolnik-Sayna z Radia Szczecin, która wygrała konkurs,
otrzymała od Radia Koszalin nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych.
Jej reportaż opowiada historię jachtu zbudowanego w latach 70.
XX w. przez braci Ludwińskich. Przepłynęli nim nie jeden ocean,
a w 2004 r. Kazimierz Ludwiński i jego dwoje dzieci – Noe i Nel,

wypłynęli w rejs dookoła świata, który trwał dziewięć lat.
Drugie miejsce przypadło Ewie Michałowskiej ze Studia Reportażu i Dokumentu Radiowego Polskiego Radia za reportaż „Zobaczyć
morze”, a trzecie – Tomaszowi Jeleńskiemu z Programu III Polskiego
Radia za reportaż „Rybacy”.
Internauci zdecydowali, że nagroda publiczności trafiła do
Krzysztofa Plewy z Radia Koszalin za reportaż „Ocean pieśni”. To
opowieść o życiu i twórczości Jerzego Porębskiego – najbardziej
znanego autora ballad morskich. Do konkursu zgłoszonych zostało
20 reportaży, w tym 6 z koszalińskiej rozgłośni.
REKLAMA
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Zumba charytatywna
Zumba to bardzo popularna forma fitness - sposób na zdrowie i relaks. Za sprawą
instruktorki Wioli Kamińskiej stała się również sposobem na zebranie pieniędzy
dla podopiecznych koszalińskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

18

października br. grupa ponad 50 zapaleńców
zumby, przy gorących rytmach latynoamerykańskiej zumby spalała kalorie po to, aby dzieciaki
ze świetlic TPD wyjechały na wycieczkę. Każdy
z uczestników wykupił cegiełkę. Organizatorzy bardzo dziękują
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia –
zwłaszcza właścicielom klubu Inferno w Koszalinie oraz firmie SEMED – Ratownictwo Medyczne.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi w tym roku jubileusz 95lecia. Z całą pewnością 95 lat temu żaden z założycieli organizacji
nie spodziewał się, że tańcząc można wspierać dzieci z ubogich
i zaniedbanych rodzin.
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Nocne bieganie w coraz większym gronie
Po raz czwarty biegacze z całej Polski spotkali się w Koszalinie, by wziąć udział
w „Nocnej Ściemie”, która już na dobre wpisała się w kalendarz
najważniejszych krajowych imprez biegowych.

z

Fot. Bartek Orłowski

awody mają swój unikalny charakter. Odbywają się zawsze w noc zmiany czasu, kiedy wskazówki zegarków
cofamy o godzinę. To dzięki temu zabiegowi zawodnicy
osiągają cudowne wyniki, a wielu nawet „bije” rekordy
świata (stąd „nocna ściema”).
Zawody organizowane są na dwóch dystansach – maratonu oraz
półmaratonu. Na udział w półmaratonie zdecydowało się blisko
600 uczestników. Do rywalizacji na dystansie maratońskim stanęło
140 biegaczy.
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Leszek Miller w Klubie „Rzeczpospolitej”
Nie pożałowali ci, którzy wybrali się na kolejne spotkanie w ramach koszalińskiego Klubu „Rzeczpospolitej”.
Wbrew obawom sceptyków nie była to wyborcza agitka, a błyskotliwa rozmowa
dwóch godnych siebie dyskutantów.

l

ider SLD był w doskonałej formie. Rozmawiał z nim – jak
zawsze świetnie przygotowany – Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.
Leszek Miller udowodnił, że jest politykiem dużego formatu,
potrafiącym zrobić dobry użytek z żywej inteligencji. Zaprezentował się nie tyle jako opozycyjny pretendent do władzy,

„c

ale raczej przenikliwy analityk sceny politycznej. A z poglądami, jakie wygłosił z pewnością zgodziliby się liberałowie
gospodarczy.
Spotkanie udowodniło, że Klub „Rzeczpospolitej” zainicjowany przez pana Wiesława Świsia, prezesa zarządu Hotelu
Gromada, stał się w mieście swego rodzaju instytucją.

Dla upamiętnienia czynu Legionów Polskich

zyn zbrojny Legionów Polskich 1914-1917” to tytuł konferencji naukowej jaka 21 listopada br. odbędzie się na Politechnice Koszalińskiej z inicjatywy Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Koszalinie, Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków
Międzynarodowych PK, Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Obrony Narodowej,
Centralnej Biblioteki Wojskowej, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum w Koszalinie i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wybiło
z tej okazji okolicznościowy medal.
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Nowa formuła charytatywnych spotkań przedsiębiorców

Fot. Tomasz Staruch

„Obiadki czwartkowe” były spotkaniami, podczas których w nieformalnej atmosferze rozmawiali i bliżej poznawali się
nawzajem przedsiębiorcy zrzeszeni w koszalińskim oddziale Północnej Izby Gospodarczej. Część składek
uczestników „Obiadków” zasilała zawsze fundusz charytatywny.

p

ocząwszy od października br. spotkania zmieniły formułę –
odtąd całość składek jest przeznaczana na pomoc dzieciom
ze świetlic prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Pierwsze spotkanie w nowej formule – pod hasłem Odpowiedzialny Przedsiębiorca – odbyło się w siedzibie Grupy Mojsiuk. Firma obchodzi w tym roku 35-lecie powstania. Jest dziełem państwa Ireny
i Kazimierza Mojsiuków, którzy z niewielkiego warsztatu rzemieślni-

Uczestnicy spotkania w siedzibie Grupy Mojsiuk w Starych Bielicach
czego, ciężką pracą, przekształcili ją w olbrzymie przedsiębiorstwo,
zatrudniające obecnie kilkaset osób w Koszalinie i Szczecinie.
Kolejna prezentacja odbędzie się 6 listopada (godz. 13.00) w siedzibie Instytutu Dobrych Praktyk Biznesowych przy ulicy Zwycięstwa
126 w Koszalinie. Gospodarzami będą: Marcin Zarębski, założyciel
i właściciel IDPB oraz Andrzej Mielcarek, wydawca miesięcznika
„Prestiż Magazyn Koszaliński”.
REKLAMA
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Radosne spotkanie po latach
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym w Koszalinie obchodziło niedawno
24-lecie działalności (jako koszaliński oddział ogólnopolskiego Towarzystwa Pomocy
Młodzieży) i 20-lecie pracy pod własnym już szyldem. Z tej okazji w koszalińskim Teatrze
Variete Muza spotkało się po latach ponad 150 przybyłych z całego świata dawnych
i obecnych członków oraz podopiecznych Stowarzyszenia.

z

ałożycielki „Młodzi-Młodym” Violetta Południak i Marta Wołoszyn (obecnie prezes Stowarzyszenia) przypomniały najważniejsze wydarzenia z historii organizacji.
Związane z nią osoby, które przez lata tworzyły, rozwijały
i wspierały jej działalność, uhonorowane zostały dyplomami Przyjaciela Stowarzyszenia Młodzi-Młodym. Niegdysiejsi członkowie M-M
wspominali, śpiewali i grali na gitarach. Jednym z nich jest twórca
kabaretowy Grzegorz Halama, od początku sympatyk Stowarzyszenia, który podczas jubileuszowego spotkania przez kilkadziesiąt minut rozśmieszał gości swoim występem.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa konfrontująca niegdysiejsze wizerunki „wychowanków” stowarzyszenia z obecnymi,
kiedy stali się oni już w pełni dojrzałymi ludźmi. A wielu z nich, co
warto podkreślić – tych pozostających w Polsce, ale także mieszkających za granicą – poszło w ślady swych dawnych mentorów, kończąc studia psychologiczne, socjologię lub pedagogikę i podejmując pracę na rzecz innych, potrzebujących wsparcia ludzi.
Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano wartość działań, jakie na przestrzeni lat zrealizowało Młodzi-Młodym. Niektórzy
publicznie mówili, że bycie w Stowarzyszeniu uratowało im życie,
że dzięki członkostwu w Młodzi-Młodym doświadczali prawdziwej
bliskości, ciepła, zrozumienia. Wiele osób podkreślało, że MłodziMłodym to był ich drugi dom (a dla niektórych pierwszy). Dziękowali Violecie Południak i Marcie Wołoszyn za wytrwałość, za konsekwencję w dążeniu do tego, aby kompleksowo pomagać młodym
ludziom. Było dużo kwiatów, łez radości, wzruszeń.
Po uroczystości w Teatrze Variete duża część gości przeniosła się
poza Koszalin, aby korzystając z przyjaznej ciepłej aury przy ognisku
i gitarach wspominać do rana dawne wydarzenia i dzielić się obecnymi doświadczeniami.
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Ludzik, czyli
kabaret solo
To będzie prawdziwa petarda – zapowiada Bartek
Brzeskot, pomysłodawca I Mistrzostw One Man Show
Ludzik 2014. Pod tą nazwą kryje się nowy koszaliński
festiwal organizowany przez Stocznię Filmowców,
który wystartuje już w listopadzie.

i

dea jest niezwykle prosta: jeden człowiek na scenie i 15 minut
na rozśmieszenie publiczności. Forma i technika jest dowolna:
stand up, kabaret, anegdota, piosenka, słowo. – Chcemy spenetrować polski rynek kabaretu i przywrócić godność pojęciu wykonawca – mówi Bartek Brzeskot.
W jury I Ludzika znajdą się Grzegorz Halama, Joanna Kurowska,
Andrzej Talkowski, Jacek Ziobro, Jarosław Barów, Bartosz Brzeskot. Festiwal potrwa dwa dni (22-23 listopada). Pierwszego odbędą się eliminacje, drugiego występy laureatów. We współpracy
z TVP Rozrywka powstanie film dokumentujący przebieg całego
festiwalu, także od kulis.
– Mamy już pięćdziesiąt zgłoszeń – mówi Bartek Brzeskot. – Spośród nich wybierzemy dwunastu uczestników. Już teraz zapewniam, że poziom będzie bardzo wysoki. Zgłaszają się amatorzy
i wyjadacze, starsi, młodsi, aktorzy, bardowie. Nie ukrywam, że
w perspektywie chcemy nadać festiwalowi rangę europejską,
ściągnąć tu satyryków m.in. z Czech czy Niemiec, by skontrastować ich z polskimi.
Wszystko to będzie miało miejsce w Teatrze Variete Muza, ale
uczestnicy Ludzika wystąpią też w kilku bliskich Koszalinowi miejscowościach. Soliści powalczą o tytuł Mistrza Polski Ludzik 2014
i Złoty Medal oraz nagrodę w wysokości 4 tys. zł. Przyznane zostanie też wicemistrzostwo – Srebrny Medal (2,5 tys. zł) i Brązowy
Medal (2 tys. zł). Swoje nagrody przyzna publiczność koszalińska
i regionalna oraz dziennikarze (każda po 2 tys. zł).
Zgłaszać się do festiwalu można do 30 października pod adresem mailowym: stoczniafilmowcow@gmail.com. Ogłoszenie listy
uczestników festiwalu nastąpi 3 listopada.
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Czek na rehabilitację Kubusia
Los dziesięcioletniego Kuby to temat na dramatyczny reportaż. Jako maluszek został pobity przez konkubenta matki,
cudem przeżył, ale stał się kaleką (urodził się jako zdrowe dziecko z 10 punktami w skali akbar).

j

uż wtedy, kiedy znalazł się nieprzytomny w szpitalu, zaczęła
się nim opiekować krewna, pani Teresa, którą Kuba nazywa
teraz ciocią. Spędzała przy nim dni i noce, śpiewała mu i doglądała.
Wierzyła, że chłopiec odzyska przytomność. I tak się stało.
Kuba rośnie, rozwija się. Jednak stan jego zdrowia wymaga stałej
obecności opiekuna i fachowej rehabilitacji. A to oznacza ogromne
koszty, których pani Teresa nie jest w stanie udźwignąć. – Kiedy zobaczyłam w Telewizji MAX program na temat Kuby, opowiedziałam

Prezes PZPN z wizytą
w Koszalinie
Zbigniew Boniek po raz pierwszy od czasu objęcia, przed
dwoma laty, funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki
Nożnej miał publiczne spotkanie z kibicami. Jak
mówił, to dla niego nowe doświadczenie.

w

sali Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich spodziewano się dzikich tłumów, tymczasem połowa miejsc
była wolna. Zawiodło najwyraźniej nagłośnienie wydarzenia – bądź
co bądź prestiżowego.
Ci, którzy na spotkanie się wybrali, wyszli z niego zadowoleni.
„Zibi” odpowiadał na pytania bardzo konkretnie i rzeczowo. Nie
zabrakło również wspomnień. Jak się okazuje, Boniek zagrał kiedyś
– na starcie kariery – przeciw Gwardii Koszalin. Jak podkreślił, obecny stan stadionu zrobił na nim przygnębiające wrażenie. Namawiał
Piotra Jedlińskiego, prezydenta miasta, do zainwestowania w remont i do uczynienia z obiektu regionalnego centrum sportu.

o tym w firmie. Postanowiliśmy pomóc – mówi pani Karolina Dubanowska, HR manager w Royal Grenland. – Pomagamy w różnych
sytuacjach, także naszym pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji. Tym razem pomoc dotyczy dziecka, które zostało straszliwie skrzywdzone. Nasz dar na koszty rehabilitacji to także forma
uznania dla postawy pani Teresy, która pokochała chłopca jak własne dziecko i z poświęceniem się nim opiekuje – wyjaśnia Karolina
Dubanowska.
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Połczyński
browar

200 lat piwnej tradycji
Autor: Andrzej Mielcarek / Ilustracje: Wojciech Grela, Wojciech Wójcik, archiwum

Wskrzeszony przez połczyńskich piwowarów Browar Fuhrmann jeszcze niedawno
walczył o przetrwanie. Po czterech latach zbliża się do maksimum swoich mocy
produkcyjnych, czyli prawie pół miliona hektolitrów piwa rocznie. To niebywały sukces
w czasach, gdy rynek kontroluje kilka wielkich koncernów dławiących mniejszą
konkurencję. Na dokładkę browar, wykorzystując prawie dwustuletnią tradycję
Fuhrmanna i niezwykłe walory wody z uzdrowiska, przebojem wchodzi
do segmentu premium, oferując klientom nową linię piw, które
zadowolą najwybredniejszego piwosza.
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przez spółkę Holsten (1998-2001), która ostatecznie wycofała się,
a nowym właścicielem stał się browar Strzelec.
Browar połczyński usamodzielnił się w kwietniu 2005 roku, kiedy
koszaliński przeszedł w ręce grupy FAXE (Duńskie Browary Królewskie). Ale wtedy już nie produkował piwa, bo właścicielowi „Połczyna” zabraniały tego przez okres pięciu lat zapisy umowy sprzedaży.
iedy w grudniu 2010 roku rozstrzy- Wtedy na terenie zakładu powstała rozlewnia wody źródlanej.
Zakaz konkurencji przestał obowiązywać, kiedy browar wydziergały się losy browaru, połczynianie
z nadzieją spoglądali na jego komin, żawili Czesi. I znów, w połowie 2007 roku, ruszyło warzenie piwa.
niczym pielgrzymi na komin Kaplicy Ale sytuacja była trudna. Handel piwem na dużą skalę wymaga silSykstyńskiej podczas konklawe. Poja- nych, rozpoznawalnych marek. Tymczasem browar w Połczynie miał
wienie się dymu oznaczałoby bowiem, do dyspozycji właściwie tylko nieco przykurzonego „Fuhrmanna”
że firma przetrwa, a wraz z nią – oprócz i nic więcej, bo pozostałe (np. „Sambor”, „Wiking”) pozostały przy
120 miejsc pracy – także powód do dumy mieszkańców Połczyna- BROK-u.
W tym czasie powołana została do życia marka „Brewer”. WiadoZdroju. Komin zaczął dymić tuż przed świętami Bożego Narodzenia
mo, że wykreowanie nowej marki wymaga nakładów na promocję,
na znak, że browar znowu pracuje. Wszyscy poczuli ulgę.
a przede wszystkim czasu. Jaromir
Kaczanowski, prezes browaru FuhrInwestycje BROKA
mann, który wówczas odbudowywał rynek dla połczyńskiego piwa,
Nie był to pierwszy dramatyczwspomina: - W 2007 sprzedaliśmy
ny moment w najnowszej historii
zaledwie kilkanaście hektolitrów
browaru. Krótko po wojnie prowa„Brewera”, w 2008 roku było to już
dzili go pod zarządem rosyjskim
pięć razy więcej, a w 2009 podwojego niemieccy właściciele. 15
iliśmy wynik z 2008 roku.
lutego 1946 przejęła go polska
Czesi jednak nie mieli cierpliadministracja. Pierwszym polskim
wości. W 2010 roku zabrakło piedyrektorem został Aleksander
niędzy na finansowanie bieżącej
Stramenger. Produkcja odbywała
działalności. Jaromir Kaczanowski
się w oparciu o dotychczasowe
mówi: - To było trudne pół roku
urządzenia, państwo przez dziesiępomiędzy czerwcem a grudniem
ciolecia nie inwestowało w firmę.
2010. Wisiała nad nami wizja likwiNic dziwnego, że w latach 70. XX
dacji. W Wigilię 2010 roku nastąw. zakłady podupadły. Sytuacja
piło przełamanie impasu i porozmieniła się na początku lat 90.
zumienie z inwestorem, który był
Połczyński browar stał się wtedy
w stanie to wszystko dźwignąć.
częścią firmy BROK, powstałej na
Chodzi o fundusz inwestycyjny,
bazie Koszalińskich Zakładów Piktóry najpierw był pożyczkodawcą,
wowarskich.
a potem właścicielem firmy. InweBROK poszedł ostro w inwestystor decyzję o ratowaniu browaru
cje. Niektóre były spektakularne.
w Połczynie-Zdroju może uznać
Przyjazd tankofermentorów, czyli
za w pełni trafioną. Liczby mówią
olbrzymich blaszanych zbiorników
same za siebie. W 2011 r. zakład
na piwo, był wielkim wydarzeniem
sprzedał ponad 100 tys. hektoliw Połczynie. Wykonane w Niemtrów piwa, czyli przekroczył pułap
czech, dotarły najpierw do portu
Jaromir Kaczanowski, prezes browaru Fuhrmann w Połczynie-Zdroju.
typowego średniego browaru.
w Gdańsku, a potem na platformach
Mimo młodego wieku ma ogromną wiedzę na temat rynku, doświadczenie
W 2012 roku wynik z 2011 został
samochodowych do Połczyna.
marketingowe i biznesową intuicję. Karierę zawodową zaczynał jako handlowiec
podwojony. Rok kolejny to wzrost
Montaż był widowiskową operacją,
w BROK-u. Przeszedł w niej niemal wszystkie szczeble kariery; odpowiadał
o 25 procent. Takie jego tempo
bo najpierw trzeba było sprowadzić
m.in. za najważniejszy z perspektywy interesów rynek zachodniopomorski.
utrzymuje się nadal.
dźwigi: stutonowy i czterdziestotoPrezesem zarządu Browaru FUHRMANN jest od 2011 rok. Jego sukcesy doceniła
nowy, zdolne postawić metalowe
Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, przyznając
Zabytek nieco za ciasny
olbrzymy w pionie.
mu tytuł Menedżera Pomorza Zachodniego 2012.
Jest ich obecnie osiem, ale na
Prezes Kaczanowski komentuje z uśmiechem: - Połczyńskie piwo
placu po starych budynkach pomieściłoby się ich nawet 12, co dobrze wróży firmie, która w szybkim tempie zbliża się do maksimum jest zawsze świeże, bo w ciągu kilkunastu godzin od rozlewu wymocy wytwórczych. Tanki fermentacyjne, po około 20 tys. litrów jeżdża z zakładu do konsumentów. Musimy precyzyjnie planować
pojemności każdy, były widocznym z zewnątrz dowodem unowo- produkcję, bo na terenie zakładu jest za mało miejsca do jego macześnienia. Wewnątrz odnowione zostały słodownia i warzelnia, gazynowania. Obiekty browaru są wpisane do rejestru zabytków,
wymienione kadzie. Mniejsze czy większe zmiany techniczne za- dlatego nie ma mowy o jakichkolwiek wyburzeniach albo spontachodziły w ciągu całej dekady, a ich zwieńczeniem była wymiana nicznych przebudowach, choćby z punktu widzenia potrzeb były
w 2000 roku starej węglowej kotłowni na ekologiczną, gazową uzasadnione. Wszelkie zmiany architektoniczne muszą być uzgado dużej wydajności pary wodnej, która jest niezbędna w procesie niane z konserwatorem. Ale na pewno znajdziemy z czasem rozwiązania szanujące przepisy o ochronie zabytków, a jednocześnie
technologicznym.
zgodne z naszymi potrzebami. Tempo przyrostu produkcji jest
tak duże, że w nieodległym czasie zbliżymy się do kresu obecnych
Burze na rynku
mocy produkcyjnych, a wtedy pojawi się potrzeba rozbudowy.
Tylko z zewnątrz - ze względu na wysoki ceglany mur - browar
Lata 90. XX w. to na rynku piwa okres ciągłych przejęć, fuzji i upadków. Także BROK był elementem globalnej gry. Został on przejęty wydaje się zwartym obiektem. W rzeczywistości jest zlepkiem bu-
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dynków i budyneczków. I taka jego postać nie jest wcale skutkiem
przypisywanego nam, Polakom, bałaganiarstwa. To o dziwo pragmatyczni i uporządkowani ponoć Niemcy w miarę wzrostu zapotrzebowania na połczyńskie piwo dobudowywali przez stulecie rozmaite
budyneczki, magazyny, składziki, warsztaty. Powstała z tego nieco
chaotyczna zabudowa, między którą wstawione zostały elementy
nowoczesne niezbędne w procesie produkcyjnym prowadzonym
według współczesnych zasad. Prezes Kaczanowski jest optymistą:
- Znajdziemy rozwiązanie, żeby zachować to co wartościowe z przeszłości i uzyskać miejsce na nasze rosnące potrzeby.

wiedzieć, że jest bez duszy – przekonuje prezes Kaczanowski. – My
chcemy kreować obecnie własne marki, które są wyraziste i wyraźnie rozpoznawalne smakowo.
„Połczyńskie Zdrojowe” i inne wschodzące gwiazdy

To o czym mówi prezes to linia sześciu połczyńskich marek: W zamyśle, na początku, miała być jedna – „Połczyńskie Zdrojowe”.
Nie było tu wcześniej lokalnego piwa z wyższej półki. „Starovar” jest
wytwarzany na licencji, „Brewer” jest piwem ekonomicznym. Mainstreamowym piwem miał być „Fuhrmann”, ale nie był on rozpoznawany. Postawiliśmy na „Połczyńskie Zdrojowe” i jego przyjęcie na
Na ścieżce wzrostu
rynku jednoznacznie pokazuje, że była to dobra decyzja. Przez pięć
Tym, co postawiło browar na nogi po 2010 roku, była tzw. pro- miesięcy od uruchomienia produkcji zdziałaliśmy z nim na rynku
dukcja usługowa. Nadal zresztą dużo produkuje na zamówienie, więcej niż z „Fuhrmannem” przez kilka lat – objaśnia .
Rzeczywiście „Połczyńskie Zdrojowe” czy „Słodowe” ma waloale ostatnio wyraźnie poszedł w kierunku nowych oryginalnych
własnych marek, szczególnie w klasie mainstream i premium. – ry, które mogą przekonać smakoszy. O  gustach trudno dyskutoW browarnictwie pojawił się trend, który polega na odchodzeniu wać, ale te piwa bardzo różnią się od marek masowych. I przede
od najtańszego produktu na rzecz jakości. My się w ten trend wpi- wszystkim mają lokalne korzenie. Nawet nazwa to podkreśla. Stysujemy. W Polsce 40 proc. obrotu piwa to obrót tradycyjny, czyli lizacja etykiet nawiązuje zaś do historycznych wzorów. U handloww małych sklepach i lokalach. Dla porównania warto wspomnieć, ców – także tych, którzy połczyńskich nowinek wcześniej nie znali
że w innych krajach nawet 70-80 proc. obrotu odbywa się w ra- – w pierwszym kontakcie wywołuje ona jedno skojarzenie: półka
mach sieci, czyli tzw. rynku nowoczesnego. Oczywiście my także piw lokalnych. Chętnie je przyjmują do sprzedaży. – Podkreślamy,
że piwo pochodzi z Połczynawspółpracujemy z sieciami,
Zdroju, bo tradycje piwowarżeby wymienić Tesco, Netto,
skie to ważny składnik historii
SZYSZKI CHMIELU
Intermarche, Stokrotka, Kaumiasta i współczesnej jego
fland, Piotr i Paweł., a 10 proc.
tożsamości – mówi młody preprodukcji idzie na eksport,
zes. – Nasze uzdrowisko ma
głównie do Szwecji, Wielkiej
duszę. Chcemy, by konsumenBrytanii, Emiratów Arabskich,
ci odnajdowali jej ślad także
na Litwę i do Afryki. Mieliśmy
w naszych wyrobach. Chcemy
nawet przygodę azjatycką,
pokazać to, co Połczyn wyróżkiedy kilka kontenerów wysłania, bo te piękne morenowe
liśmy do Chin – mówi Jaromir
wzgórza wokół, lasy i jeziora
Kaczanowski. – Te stosunkoto sama natura. W tym jest siła.
wo liczne jeszcze małe sklepy
Dlatego zależy nam, żeby ktoś
w Polsce są szansą dla piwa
kto smakuje nasze piwa, miał
takiego, jak nasze, nie przew tym momencie to piękno
mysłowego, ale tradycyjnego
przed oczyma i żeby jednoi charakterystycznego.
cześnie miał świadomość, iż
Planom Browaru Fuhrmann
ma do czynienia z czymś unisprzyja również moda na piwa
katowym. Nad etykietami dłuUsypiają, koją nerwy, poprawiają trawienie i działają przeciwzalokalne. To silny trend, bo nago pracowaliśmy, ale w końcu
palnie. Mają charakterystyczny, przyjemny zapach. Wykorzystuje
wet duzi producenci, jak Żyuznaliśmy, że ten klimat przesię je nie tylko do wyrobu piwa, ale również w medycynie. Polwiec czy Kompania Piwowarnoszący nas do XIX wieku jest
ska jest czwartym w Europie i szóstym na świecie producentem
ska, na etykietach niektórych
najwłaściwszy.
chmielu. Potrzebuje on dużego nasłonecznienia i żyznych gleb,
produktów chwalą się, że są
Oryginalny przepis na wastąd najlepsze warunki do uprawy są w Polsce na Lubelszczyźnie,
one wyprodukowane przez
rzenie piwa to najbardziej
w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Dojrzałe szyszki chmielolokalne browary. Ale to tylko
strzeżona tajemnica browaru.
we mają kolor zielono-żółty. Żółty kolor zapewnia lupulina, czyli
zasłona dymna, która ma odKultywowany jest i przekazygruczoły wydzielnicze chmielu. Przy produkcji piwa od lupuliny
wrócić uwagę od faktu, że 90
wany z pokolenia na pokoznacznie ważniejsza jest goryczka chmielowa, choć i lupulinę moproc. rynku piwa w Polsce jest
lenie od 1825 roku. Ale dyżemy znaleźć w napoju. Napar z lupuliny pobudza pracę układu
podzielone pomiędzy trzech
rektor Monika Feszter uchyla
trawiennego i produkcję żółci, działa moczopędnie, przeciwzagraczy. Jednak konsumenci
rąbka tajemnicy: - Stosujemy
palnie i odtruwająco.
piwa szybko się edukują i postałą recepturę. Aby uzyskać
W dawnej medycynie stosowano nalewki z szyszek chmielotrafią już rozpoznawać smak
odmienne smaki, na przykład
wych jako środek uspakajający, którym leczono napady złości,
piwa przemysłowego od rzepiwo „Słodowe”, dodajemy
histerii i lęku. Chmiel, jako jedyna roślina zielarska reguluje pomieślniczego. I nie ma przeodrobinę słodu karmelowego.
pęd seksualny człowieka (zmniejsza ilość testosteronu we krwi).
sady w stwierdzeniu, że jak się
Aby uzyskać piwo określane
W XIX i XX wieku nalewką chmielową i preparatami chmielowymi
zasmakuje w piwie rzemieśljako „Chmielowe”, wprowana bazie miodu leczono onanizm, który dziś nie jest już uznawany
niczym, tradycyjnym, trudno
dziliśmy potrójne chmielenie,
za chorobę, a także nimfomanię i histerię. Leki z chmielu stosowawrócić do przemysłowego.
a zwykle chmiel dodaje się
ne były także w leczeniu zaburzeń oddawania moczu, ponieważ
Piwo to produkt niejako żywy
w trakcie procesu produkcyjzwiększają one kontrolę nad mięśniami zwieraczy. Na zaburzenia
(na czym polega jego „życie”
nego dwa razy. W „Miodosnu zalecano wsypywanie do poduszek szyszek chmielowych. Zapiszemy w ramce „Jak powstawym” wykorzystujemy miody
warte w nich olejki eteryczne i żywice działają zarówno poprzez
je piwo”), na jego smak wpłydrahimskie, które mają status
nasz nos, jak i przez skórę, uspakajając i powodując szybsze zawa ogromnie dużo czynników.
produktu regionalnego i rzesypianie.
– O przemysłowym można po-
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Piwo zawiera około 40 cennych substancji, wpływających na
zdrowie człowieka, w tym spore ilości witamin z grupy B, które
wspomagają syntezę białek i aminokwasów, ułatwiają trawienie
i regulują przemianę materii. Litr piwa dostarcza 35 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę B6, 20 proc. na witaminę B2,
65 proc. na witaminę B3. Poza tym zawiera witaminę A, C, D, E
i kwas foliowy. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że w przypadku mężczyzn dwa piwa podniosły o 40 proc. zdolność kreatywnego myślenia (jednak ze szkodą dla pamięci krótkotrwałej).
Piwo jest napojem izotonicznym, który wyrównując ciśnienie
międzykomórkowe pozwala na szybkie przyswojenie substancji
odżywczych. Pozwala się też wyciszyć ze względu na zawartość
uspakajającej lupuliny. Ponadto piwo chroni przed powstawaniem kamieni nerkowych i żółciowych, przy okazji oczyszczając
nerki. Włoscy badacze wykazali, że jedno piwo dziennie zmniejsza ryzyko zawału serca oraz wylewu.
Pamiętać jednak zawsze należy, że to napój alkoholowy, a więc
w nadmiarze może szkodzić.

D

L

Dlaczego warto pić piwo

A

czywiście wyróżniają się wyjątkowym smakiem. Jeżdżąc po branżowych festiwalach, często słyszymy pytanie, czym nasze piwo różni
się od innych? Wiadomo, że recepturą. Ale w naszym przypadku
jest jeszcze coś, czym nikt nie może się poszczycić: nasze piwo pochodzi z uzdrowiska!
Co to znaczy konkretnie? Objaśnia dyrektor Krzysztof Lembowicz: - To przede wszystkim woda, czysta, źródlana, unikalna. Geologicznie biorąc, pochodzi z czwartorzędu, który był najmłodszym
okresem ery kenozoicznej. Wydobywamy ją z głębokości 100 metrów. Nie ma w niej jakichkolwiek zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. Niska zawartość minerałów również jest w tym
przypadku zaletą, bo nie kolidują one z surowcami używanymi do
produkcji piwa.
Zalety połczyńskiej wody znane są od dawna. Kiedy pod koniec
XIX ówczesny właściciel browaru budował wodociąg na użytek produkcyjny, „podzielił się” wodą także z miastem. Odtąd z połczyńskich kranów płynie woda o właściwościach lepszych niż niejedna
współcześnie butelkowana i sprzedawana. Z tamtych czasów pochodzi opowieść, że czasami browarnicy się mylili i zamiast wody,
na przykład na święta puszczali w obieg piwo… To oczywiście jedynie legenda, choć gdyby była prawdą, spełniłoby się w ten sposób
pragnienie wielu.
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Historia połczyńskiego piwa
Tradycje piwowarskie mają w Połczynie-Zdroju głębokie korzenie. Jedna z XVII-wiecznych kronik wymienia z nazwiska aż 12 miejscowych piwowarów. Dzisiejszy browar swój początek datuje na
rok 1825. Roman Fister w powieści „Miłość niemożliwa” odnotowuje, że kiedy Herman Fuhrmann chciał rozbudować swój browar,
w tym właśnie roku zwrócił się do Ashera Levy’ego (bankiera, poważanego obywatela miasta), o pożyczkę w wysokości 500 reichstalarów, by zyskać kapitał i przejąć pobliski browar Seringa. Dzisiejszy browar to rozbudowany przez Fuhrmanna zakład Seringa.
Do końca II wojny światowej browar pozostawał w rękach rodziny
Fuhrmannów. Rozrastał się i unowocześniał. Kiedy powstała linia
kolejowa umożliwiająca transport towarowy na długie odległości,
połczyńskie piwo rozjeżdżało się tą drogą po całym Pomorzu i nie
tylko. Są świadectwa, że polubili je nawet wybredni berlińczycy.
Coraz silniejsza firma odciskała trwały ślad w mieście i to dosłownie. Kiedy zimą wozy dowożące na stację kolejową beczki
z piwem musiały pokonywać oblodzone wysokie wzniesienie
i zdarzały się liczne wypadki, Karl Fuhrmann przekopał kolizyjne
wzgórze w taki sposób, że powstała całkiem prosta, płaska ulica,
istniejąca do obecnych czasów (w pobliżu cmentarza, w sąsiedztwie dzisiejszego dworca PKS). Po wojnie browar został znacjonalizowany, a niemieccy właściciele wysiedleni za Odrę. Przypadek
sprawił, że obecne kierownictwo firmy nawiązało kontakt z ich
potomkami. Opowiada Jacek Szczygieł, prokurent spółki: – Pewnego dnia w naszym sklepie firmowym pojawili się niemieccy
turyści. Przed powrotem do domu chcieli kupić lokalne piwo.
Byli zaskoczeni, kiedy zobaczyli markę „Fuhrmann”. Od słowa do
słowa i okazało się, że mają taki szczególny związek z browarem,
a kupowane przez nich piwo wzięło nazwę od ich nazwiska. Dzięki temu spotkaniu nawiązaliśmy kontakt i uzyskaliśmy mnóstwo
informacji o przeszłości browaru. Nie mówiąc już o historycznych
fotografiach, które dzisiaj są bezcennym świadectwem „złotego
wieku” i dobrą wróżbą na jego powrót w naszych czasach.
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JAK POWSTAJE PIWO
Do przygotowania piwa potrzebny jest słód (najczęściej jęczmienny), dobrej jakości woda, drożdże piwowarskie i chmiel. I,
oczywiście, odpowiedni sprzęt.
• Słód jęczmienny. Przygotowanie trwa tydzień. Ziarno jest płukane i pozostawiane w cieple, by zakiełkowało. Kiedy kiełek ma odpowiednią wielkość, jęczmień jest suszony na specjalnych sitach.
Po wysuszeniu na innych sitach są odtrącane kiełki i korzonki (stają
się paszą dla zwierząt). W procesie słodowania białka w ziarnach
zmieniają formę, co powoduje, że na dalszych etapach produkcji
piwa łatwiej się rozkładają w trakcie fermentacji.
• Zacieranie. Słód jest wrzucany do śrutowników i rozdrabniany.
Później w kadzi zaciernej jest podgrzewany przez średnio półtorej godziny w temp. 50-60 st. C. Temperatura użyta na tym etapie
wpływa na dalsze właściwości słodu – zależnie od rodzaju piwa jakie chce się uzyskać.
• Brzeczka. Po zacieraniu pulpa trafia do kadzi filtracyjnej, gdzie
oddziela się płynny ekstrakt od zbożowej papki (wysłodzin, inaczej
młóta). Płyn, czyli brzeczka, trafia do kotła warzelnianego, gdzie
następuje gotowanie, czyli użycie już wyższej temperatury (100
st. C) przez określony czas. Tu zachodzi odparowanie wody, żeby

uzyskać zagęszczenie. Obecnie na tym etapie procesu produkcyjnego dodaje się już granulowany chmiel. Po tak zwanym wybiciu
brzeczka z chmielem trafia do kadzi osadowej, w której na dnie
osadzają się resztki chmielu i inne stale elementy.
• Fermentacja. Brzeczka płynie do działu fermentacji, gdzie
jest ochładzana. Tu dodawane są drożdże. Fermentacja zachodzi
w olbrzymich zbiornikach nazywanych tankofermentorami. Proces
fermentacji wytwarza wysoką temperaturę, dlatego te olbrzymie
zbiorniki są stale ochładzane. Wykorzystuje się do tego ciekły azot,
przy czym azot nie ochładza zbiorników bezpośrednio, ale pośrednio – czynnikiem chłodzącym jest woda. Zazwyczaj utrzymuje się
temp. ok. 15 st. C. Po siedmiu dniach fermentacji następuje dalsze
schłodzenie i odebranie drożdży. Martwe drożdże są separowane,
żywe stanowią bazę do ponownego namnażania.
• Leżakowanie (dojrzewanie). Płyn dalej się chłodzi. Zazwyczaj
leżakuje on do 21 dni w temp. bliskiej zeru.
• Filtrowanie. Po leżakowaniu odbiera się resztki drożdży. Następuje filtrowanie z użyciem ziemi okrzemkowej.
• Butelkowanie i ekspedycja. Dawniej piwo magazynowano
i rozwożono w beczkach. Jego trwałość wynosiła mniej więcej trzy
tygodnie. Butelka to stosunkowo świeży wynalazek. Trwałość przedłuża się obecnie w procesie pasteryzacji.
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Nieziemski pomysł doktora
Autor: Alina Konieczna / Foto: Wojciech Grela

Na co dzień leczy pacjentom zęby. W wolnych chwilach myślami sięga gwiazd.
Marzyciel z głową chmurach? Nic z tych rzeczy. Raczej konkretny i pragmatyczny. Wierzy,
że życiowa pasja, choćby była nie z tej ziemi, jest drogą do sukcesu. Paweł Iwanek
- stomatolog, który sprawił, że w Koszalinie powstanie obserwatorium astronomiczne.

s

ceptycy pukali się w czoło: w mieście jest tyle
potrzeb, kto by myślał o astronomii? Ścieżki
rowerowe, place zabaw, chodniki – to co innego, ale żeby gapić się w gwiazdy. A jednak
projekt Pawła Iwanka zgłoszony w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok został
uznany za jeden z najciekawszych i dzięki aż 3.820 głosom poparcia
koszalinian skierowany do realizacji! W 2015 roku Koszalin będzie
miał najprawdziwsze obserwatorium.
Moje miasto
Choć urodził się w Opolu, niezmiennie podkreśla, że to właśnie
Koszalin, gdzie wraz z rodzicami spędził dzieciństwo i szkolne lata,

jest jego miejscem na ziemi. Tu wrócił po studiach, tu od 10 lat
mieszka i pracuje, prowadząc wraz mamą, także dentystką, prywatną praktykę stomatologiczną. Mówi: – Gdyby przyszło mi zamieszkać gdzie indziej, pewnie w końcu bym się przyzwyczaił. Na szczęście nie było takiej konieczności.
Udział w konkursie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego był dla Pawła Iwanka naturalną rzeczą. Bo gdy ktoś interesuje
się sprawami swojego miasta nie tylko od święta, takiej okazji nie
przepuści. – Nie można być obojętnym na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, tylko krytykować albo czekać na mannę z nieba
– argumentuje. – Cieszę się, że mamy Budżet Obywatelski i każdy
może zgłosić swój pomysł.
Jak widać, szanse na realizację mają nawet projekty „kosmiczne”.
Byle były lokalne, realne, adresowane do szerokiego grona odbior-
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ców, nienastawione na zysk, lecz stworzone dla dobra publicznego.
Koszalin, miasto i jego sprawy, to jedna z pasji doktora Iwanka. Każdego wieczora po pracy przegląda miejskie portale, prenumeruje
lokalne gazety. Szuka bieżących informacji, dzięki którym dokładnie
wie, co, gdzie i kiedy dzieje się w mieście. Ta wiedza sprawiła, że
zamysł budowy obserwatorium astronomicznego, choć pozornie
wzięty z przestworzy, wydał się mu realny i zasadny. Opracował projekt, który zdobył liczne grono zwolenników.
Niech astronomia łączy ludzi
To nieprawda, że ta dziedzina wiedzy jest zarezerwowana wyłącznie dla naukowców. Astronomia, choć pozornie odległa od
codziennych spraw, zyskuje coraz większe grono zwolenników.
Każda zapowiedź zaćmienia słońca, czy innych spektakularnych
zjawisk astronomicznych sprawia, że tłumy ludzi wytrwale wpatrują się niebo.
Amatorów astronomii nie brakuje także w Koszalinie. Paweł Iwanek jest przekonany, że powstanie obserwatorium połączy mieszkańców zainteresowanych tym, co dzieje się w przestworzach.
Takiego obiektu do tej pory w mieście nie było (w Zespole Szkół
Samochodowych istniała kopuła obserwacyjna służąca głównie
uczniom tej szkoły). Nowe obserwatorium będzie dla każdego. Tu
będą mogły odbywać się spotkania miłośników astronomii, zajęcia
szkolnych i studenckich kół zainteresowań, lekcje fizyki, czy wycieczki dla przedszkolaków.
– Jest wiele pytań, na które dziś nie znam odpowiedzi – wyjaśnia
Paweł Iwanek. – To choćby sprawa lokalizacji obiektu. W tej kwestii
będą musieli wypowiedzieć się specjaliści. Czy możliwa jest budowa obserwatorium w rejonie boiska na Górze Chełmskiej? Decyzję
podejmie ratusz po konsultacjach z ekspertami. Pod uwagę muszą
być brane nie tylko względy techniczne, ale także otoczenie, dogodny dojazd. Chodzi o to, aby to miejsce mogły odwiedzać całe
rodziny.
Coś na kształt Astrobazy
Niewielki budynek o powierzchni do 100 m kw., zwieńczony
kopułą obserwacyjną, wyposażony w teleskop główny, słoneczny,
lunety, lornetki oraz pracownię komputerową to obserwatorium
astronomiczne, jakie ma powstać w Koszalinie. Inspiracji do swojego projektu Paweł Iwanek szukał między innymi w Obserwatorium
im. Papieża Sylwestra II w Bukowcu niedaleko Łodzi. W KujawskoPomorskiem powstała cała sieć Astrobaz, sfinansowana przez samorząd województwa. Obiekt koszaliński będzie nawiązywał do

nich, ale nie stanie się ich kopią. Ma być jedyny w swoim rodzaju,
zaplanowany w taki sposób, żeby w przyszłości mógł zostać rozbudowany o planetarium. Ma szansę sta
się atrakcją turystyczną Koszalina. Przede wszystkim jednak będzie służyć mieszkańcom. Koszt jego budowy jest szacowany na
około 500 tysięcy złotych.
Tato prosił, spójrz w niebo
Skąd u dentysty zainteresowanie astronomią? – Zaraził mnie nim
ojciec – opowiada Paweł Iwanek. – Nauczył mnie patrzeć na gwiazdy, rozpoznawać zjawiska dziejące się na niebie. Tato jest lekarzem
weterynarii. Odkąd sam wsiąkłem w astronomię, doskonale go rozumiem. Hobby jest odskocznią od tego, co robimy na co dzień, bo
nie da się żyć samą pracą.
Doktor Iwanek robi jednak zastrzeżenie: – Ale to nieprawda, że
pasję można realizować wyłącznie w czasie wolnym. Jeśli chcesz
dobrze wykonywać swój zawód, także do pracy musisz podchodzić
z maksymalnym zaangażowaniem. To pcha nas do przodu, daje
szansę na sukces, radość i satysfakcję.
Po godzinach spędzonych w gabinecie doktor Iwanek nie tylko
zgłębia tajemnice astronomii, ale także gra w piłkę nożną (zrobił nawet kurs instruktora). W czwartki wraz z kolegami rozgrywa mecze
na orliku, wykorzystując godziny, w których nie ćwiczy młodzież.
– Teraz uczniowie mają takie świetne warunki, boiska ogrodzone,
oświetlone – zauważa pan Paweł. – Kiedy byłem w ich wieku, lataliśmy za piłką na klepisku. Dziś nie widzę w dzieciakach tamtego entuzjazmu. Mają komputery, nie zawsze chce się im biegać za piłką.
Pokazać Zuzi i Kubusiowi księżyc
Najbliżsi dra Pawła akceptują jego hobby. Żona Wioleta, absolwentka filologii norweskiej i niemieckiej, obecnie pracująca w dziale
personalnym dużej firmy, wspiera męża w jego działaniach. I w pełni rozumie, dlaczego astronomia jest tak fascynująca. W czym zatem
tkwi sekret? – Najciekawsze jest to, co nieznane – odpowiada Paweł
Iwanek. – To jest właśnie świat astronomii. Ludzie poznali dalekie
kontynenty, oceany, ale o wszechświecie wciąż wiedzą tak niewiele.
Co obce, nieznane, intryguje, zaciekawia, wciąga, fascynuje. Kiedy
człowiek spojrzy w niebo, gdy wyobrazi sobie ogrom wszechświata,
wtedy wszystkie przyziemne sprawy nabierają innego wymiaru. Co
tam konflikty, kłótnie, spory, kiedy wokół nas przestrzeń, która wciąż
ma przed nami tak wiele tajemnic.
Paweł Iwanek chciałby opowiedzieć o nich swoim dzieciom.
Kubuś jest mały, ma trzy lata, ale Zuzia, sześciolatka, wie już sporo.
Także to, że jej tatuś przygotował projekt, który tak spodobał się
ludziom. Zuzia wciąż dopytuje o szczegóły i nie może doczekać się,
kiedy spojrzy przez teleskop na księżyc, mgławice, komety, zaćmienia i gwiazdy, które podobno tak pięknie wybuchają.
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Coraz mniej seksu, coraz
więcej miłości

Autorów tej książki nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jeden jest wybitnym
seksuologiem, drugi autorem bestsellerowych powieści i jednocześnie naukowcem,
który chemię miłości potrafi rozłożyć na czynniki pierwsze. Zbigniew Izdebski i Janusz L.
Wiśniewski spotkali się, by porozmawiać o najważniejszych sprawach w życiu człowieka:
o miłości i o tym, co z miłością jest nierozerwalnie związane – o seksualności,
intymności, bliskości i czułości. Premiera książki zatytułowanej „Intymnie.
Rozmowy nie tylko o miłości” już 6 listopada br. Dzięki uprzejmości
Wydawnictwa ZNAK prezentujemy Państwu jej fragment.

z

bigniew Izdebski: Kochasz, nie kochasz...
Janusz L. Wiśniewski: Kontakty seksualne zakochanych z czasem tracą na intensywności, zafascynowanie sobą nie trwa
wiecznie. Ogromna ilość wydzielanej dopaminy powoduje, że ludzie nieustannie
chcą chodzić ze sobą do łóżka. (…) Z czasem jednak następuje
zmniejszenie wydzielania substancji chemicznych za sprawą obcowania z osobą, która dostarcza podniecających bodźców.
ZI: W ten sposób dochodzimy do pytania: „Czy ty mnie już nie
kochasz?”.
JLW: Ależ kocham, ale jakby troszkę... inaczej, żeby nie powiedzieć: mniej. Następuje normalny socjologiczny proces, który nazywa się habituacją. (…)
ZI: Ludzie nie pożądają się już tak bardzo jak w początkowym
etapie związku. Badania Instytutu Kinseya potwierdzają, że atrakcyjność seksualna partnerów w ciągu pierwszego, drugiego roku

małżeństwa drastycznie spada. Ludzie są ze sobą z uwagi na... I tu
gama motywacji jest przeogromna. Nie wykluczając oczywiście miłości, której intensywność po prostu sukcesywnie spada i staje się
przyzwyczajeniem.
JLW: Habituacja jest terminem socjologicznym i oznacza przyzwyczajenie. Zamieszkiwanie przez dłuższy czas pod jednym dachem czy wspólne obcowanie powodują, że ludzie się habituują,
przyzwyczajają do siebie. Nie zachowują się wobec siebie tak jak
kiedyś. W różnych kontekstach, nie tylko w kontekście seksualnym.
Obserwujemy to wielokrotnie, mężczyzna i kobieta, którzy się znają
dłużej, omijają elementy flirtu, bo już ze sobą kiedyś flirtowali. Związek nie jest tak romantyczny. Chciałoby się powiedzieć – może to
jest drażliwe i sarkastyczne – prawdziwy związek zaczyna się wówczas, kiedy mężczyzna zamiast kwiatów zaczyna przynosić do domu
warzywa. Tak bym to nazwał. Wiemy, że ludzie z czasem przestają
się pożądać tak jak na początku. (…)
ZI: Są statystyki mówiące – i dotyczy to udanych małżeństw – jak
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bardzo częstotliwość współżycia spada po ślubie. Po roku średnio
statystyczni małżonkowie kochają się co drugi dzień. Co ciekawe,
wiele zdrad następuje właśnie rok czy dwa lata po ślubie. Takie są
realia. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
JLW: To znaczy, że któraś ze stron traci pożądanie o wiele prędzej
niż ta druga i chcąc rozładować napięcie seksualne, decyduje się
na zdradę?
ZI: Praktycznie zaraz po ślubie...
JLW: Ale zobacz, to może wcale nie być zaraz po rozpoczęciu
współżycia, bo teraz ludzie, zanim dojdą do ślubu, żyją ze sobą
niejednokrotnie przez wiele lat. Noc poślubna już nie bywa taka,
jaka była kiedyś. Ludzie, współżyjąc przed ślubem, często kilka lat
wcześniej, oswajają się ze sobą. Właściwie ślub niczego nie zmienia
w ich relacjach seksualnych, jedynie w statusie społecznym, daje
prawo wspólnej własności i inne przywileje. Byłem kiedyś na weselu, notabene młodych ludzi, przed ukończonym 30. rokiem życia.
Siedząc przy stole biesiadnym w pobliżu panny młodej, usłyszałem,
jak mówi do koleżanki: „Słuchaj, Magda, tak się cieszę, bo dzisiaj się
wreszcie wyśpię, tak się narobiłam z przygotowaniami”.
ZI: A to miała być noc poślubna! Dlatego określenie: „Zdradził
ją w dwa lata po ślubie”, jest mocno
nieprecyzyjne, gdyż wcześniej – załóżmy – nowożeńcy mogli być trzy lata
w związku, a poznali się na studiach
i wtedy też się spotykali.
JLW: I okaże się, że są dziesięć lat
ze sobą.
ZI: Upierałbym się jednak, że samo
zawarcie małżeństwa ma znaczenie.
Zmienia optykę. Ludzie w regularnym
związku znajdują większe poczucie
bezpieczeństwa, mają wspólnotę majątkową, dzieci. U wielu zmienia się
sposób myślenia o „nas”. Zaczynasz
uważać, że już go masz, a on ma ciebie, że należycie do siebie... W rezultacie namiętność spada. Ktoś mówi:
„Boże, jak ona się zmieniła po ślubie!”
albo „Jak on się zmienił!”. Czyli nie
jest już taki dbający o ten związek jak
przedtem. (…)
JLW: Z biochemicznego punktu widzenia habituacja, przyzwyczajenie się,
jest zjawiskiem całkowicie naturalnym.
To wynika z tej czterofazowej struktury miłości, jej często nakładających
się na siebie elementów. Początkowo
w miłości decyduje niezwykle silne libido, pożądanie – całkowicie fizyczne.
Później pojawia się eros – jak już zostajemy przy łacinie – to znaczy
budowanie relacji seksualnej opartej już na pewnej bliskości, na
wspólnym spędzaniu czasu, ciągle dominującej erotyce. Potem następuje trzecia faza, która się nazywa – już zaczyna się pewna habituacja – po łacinie „filia”, czyli przyjaźń – przyzwyczajenie, przywiązanie, chęć wspólnego spędzania czasu, a u niektórych osób to wcale
nie wyklucza erosa i libido, ale zdarza się rzadziej. Mimo to partnerzy ciągle chcą ze sobą pozostać. U niektórych osób na samym
końcu może być całkowicie wyeliminowane libido, ale pojawia się
coś, co jest najpiękniejsze, czego niewiele osób doświadcza, mianowicie absolutna caritas – używając łacińskiego określenia – czyli
zdolność do poświęcenia się z powodu miłości dla drugiej osoby,
aby zapewnić jej jak największy poziom szczęścia. Miłość Boga do
ludzi i ludzi do Boga to czysta caritas. To nie ma nic wspólnego z libido, ze współżyciem fizycznym.
ZI: Zainteresowanie seksem po prostu spada z wiekiem. (…)
Spada nie tylko częstotliwość współżycia seksualnego, ale chęć do
współżycia w ogóle. (…) Ale w oczekiwaniach i pragnieniach seksualnych oprócz waginy i penisa ogromnie ważne są także inne ele-

menty. Jakoś zbyt często o tym zapominamy. Ważne jest poczucie
bliskości, bycia razem, dotykania...
JLW: Oczywiście, inaczej większość związków najpóźniej po czterech latach by się rozpadała.
ZI: W związku bardzo ważna jest komunikacja, będę ciągle to
powtarzał. Ludzie powinni ze sobą rozmawiać o wszystkim, a najbardziej o swoich potrzebach, pragnieniach, bo to jest prosta recepta na szczęście. Komunikacja jest podstawą wszelkich udanych
relacji. Kobieta może powiedzieć: „Nie mam ochoty na współżycie,
ale na pogłaskanie, dotyk mam”. Jeżeli mu się chce, on ma ochotę
na seks, rozładowanie napięcia, to w ramach dobrych relacji, także
seksualnych, ona może zaakceptować taką sytuację, że mężczyzna,
przytulając się do niej, będzie się masturbował.
JLW: Tak, ale to jest dla wielu osób przekroczenie pewnej granicy. Czy ty doradzasz to w związkach?
ZI: Właśnie o to chodzi, żeby przekraczać granice, próbować.
Najczęściej nie wiemy, gdzie one są. Oczywiście przy akceptacji
drugiej strony. Powinniśmy to robić dla własnego szczęścia. (…)
JLW: Więc nawet jeśli pożądanie spadnie po czterech latach
i pojawi się nieunikniona habituacja, to pomyślmy – choć nasz związek już nie jest szklanką z wrzącą, lecz
z letnią herbatą, to szklanka ciągle
jest. (…)
ZI: Przyzwyczajenie musi się pojawić. Zdarza się co prawda, że w tym
czasie nadejdzie fascynacja inną
osobą, owszem, pojawia się, gdy pożądanie do własnej żony się trochę
zmniejszyło, ale to wcale nie znaczy,
że związek się rozpada lub zaraz rozpadnie. Mamy nieraz takie sytuacje,
gdy kobieta mówi: „OK, to nie jest dla
mnie łatwa rzecz, ale wcale nie musimy się jeszcze rozwodzić, ja przeczekam”.
JLW: Rodzina mówi, że to jest niedopuszczalne, że ona jest naiwna, że
bez sensu postępuje, a okazuje się, że
to kobieta ma rację.
ZI: Uważam, że urządzanie scen
balkonowych, skandali do niczego
dobrego nie prowadzi, tylko wywołuje
złość, nienawiść. Wtedy już nie mamy
szansy na powrót do siebie i dobrych
relacji. Mężczyzna po tej chwilowej
fascynacji mówi na terapii: „Wie pan,
nie wiem, co się stało. Ta nowa miłość
mi przeszła”, albo: „Uczucie w nowym
związku nie jest takie jak z żoną, kiedyś się ogromnie kochaliśmy, ona mnie rozumie. Jestem zaskoczony tym, że chce mi się z nią być”.
JLW: Przez jej spokojne zachowanie.
ZI: Chcę z nią być – przez wdzięczność za jej szacunek, postawę
i zrozumienie.
JLW: Zdrada jest cierpieniem. Zdrada to łamanie najważniejszych
obietnic i przyrzeczeń.
ZI: Mogła się rozstać, posłuchać przyjaciółek. A mimo to zdecydowała się pójść na jakiś kompromis, bo on nie wyprowadził się
z domu i nie odszedł do kochanki. Okazało się, że z czasem tamta
nie jest tak atrakcyjna, jak się jemu wydawało. Nie ma takiej namiętności. Panowie często potem mówią: „Mam duże poczucie winy
wobec żony, że tak się zachowałem”.
JLW: Mężczyźni mają uzasadnienie antropologiczne zdrady
w tym, że ten atawizm samca jest w nas zakodowany, czy chcemy
o tym pamiętać, czy nie. Jesteśmy moralnymi zwierzętami i nimi
pozostaniemy.
ZI: Natomiast zdrada nie jest nieuchronnym zjawiskiem.
JLW: Amen
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PRESTIŻOWA SONDA
FILM, KTÓRY TRZEBA
OBEJRZEĆ
Niedawny Festiwal Filmowy w Gdyni przyniósł co najmniej kilka ciekawych propozycji
dla kinomanów (relację z festiwalu oraz nasze rekomendacje dotyczące filmowych
nowości znajdą Państwo w dziale Kultura). Obecnie kino to nie tylko sala kinowa albo
telewizja, ale również serwisy filmowe w Internecie, w których w każdej chwili
można uzyskać dostęp do praktycznie całej filmografii. Zazwyczaj mamy swoje ulubione
gatunki filmowe, reżyserów, tytuły. Czasami jednak warto skonfrontować własny gust
z preferencjami innych. Stąd temat naszej sondy – o filmowe rekomendacje zapytaliśmy
w niej kilkoro koszalinian. Można któraś z propozycji wyda się Państwu ciekawa?
Joanna Krężelewska, dziennikarka
„Głosu Koszalińskiego”
Zapytać nałogowego pochłaniacza filmów o jeden, godny polecenia tytuł, to
równie karkołomne jak kazać mu streścić 12
ksiąg „Pana Tadeusza” w limeryku. Niemożliwe! Dlatego zastosowałam klucz – opowiem o filmie, który najczęściej wybieram
na prezent dla bliskich. „Mój przyjaciel Hachiko” opowiada jedną
z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających historii, jakie znam. Historii oddania, wierności i miłości, którą napisało życie. Amerykański
film to remake japońskiego dramatu „Hachiko monogatari” Seijiro
Koyamy. Jednak tylko kilka szczebli fabularnej drabiny jest wspólnych. Zamiast przedwojennej Japonii zobaczymy współczesną
Amerykę. Przypadkowe spotkanie na dworcu podmiejskiej kolejki
splata losy szczeniaka rasy Akita z profesorem muzyki Parkerem Wilsonem (Richard Gere). Małego przybłędę i jego pana szybko łączy
silna więź. Pies odprowadza profesora codziennie na stację, a kiedy
pan wraca z pracy, jego czworonogi przyjaciel czeka już na pociąg.
Pewnego dnia z wagonu nikt nie wysiada. Profesor zmarł. Ale nie
umiera miłość psa. Akita udowadnia, że psia wierność, to nie legenda. Przez najbliższe lata czeka na powrót ukochanego pana... Wiem,
że to film przewidywalny, bo historia jest znana. To nie zmienia faktu, że oglądana nawet po raz któryś wzrusza (co potęguje jeszcze
muzyka Jana A.P. Kaczmarka). Nie ma tu zaskakujących zwrotów
akcji, oszałamiających efektów specjalnych. „Mojego przyjaciela...”
odbiera się za to emocjami. Pięknie oddaje on tę najczystszą, bo nie
podszytą ukrytym celem relację pies – człowiek. Wracam do niego
zawsze z myślą, że żył przecież kiedyś ten puchaty Hachiko i przez 10
lat czekał na powrót pana. W 1935 roku – po swej śmierci - zwierzak
stał się niemalże bohaterem narodowym Japonii i dziś przy tokijskiej stacji kolejki ma pomnik. A przywiązanie, jakie okazał swemu
panu, może dziś zawstydzić niejednego człowieka. Niech zawstydza
i niech czegoś uczy.
Przemysław Krzyżanowski,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Muszę powiedzieć, że już od kilkunastu
lat nie mam żadnego problemu z odpowiedzią na to pytanie. Spośród setek tysięcy
filmów, które powstały w ponad stuletniej
historii kina, były takie, które zachwycały,
przerażały, wzruszały i pozostawiały po sobie to „coś”. I tutaj pew-

nie można wymieniać - „Casablancę”, „Obywatela Kane’a” , „Misję”,
„Amatora”, „Czas Apokalipsy”, „Zaklęte rewiry”, „Milczenie owiec”,
przez wiele innych tytułów, które pozostały w pamięci. Jednak jest
taki obraz, a w zasadzie trylogia, która łączy wszystkie cechy wielu
gatunków filmowych. Mowa o „Władcy pierścieni” Petera Jaksona,
który we wszystkich swoich odsłonach – czyli „Drużynie pierścienia”,
„Dwóch wieżach” i „Powrocie króla” prowadzi widza poprzez wspaniałą opowieść o wartościach, jakimi są przyjaźń, odwaga, miłość
i poświęcenie. Cieszę się, że ekranizacja powieści J.R.R. Tolkiena
miała miejsce prawie 50 lat po jej wydaniu ze względu na zupełnie
nowe możliwości, jakie daje współczesna kinematografia – szczególnie w dobie rozwoju efektów specjalnych. Czytając „Władcę
pierścieni” myślę , że wielu z nas właśnie tak wyobrażało sobie
tolkienowskich bohaterów, czy też Śródziemie stworzone w wizji
Petera Jaksona. Dlatego też nie dziwię się , że od 1954 roku, kiedy
została wydana powieść Tolkiena, żaden reżyser (poza nieudaną
animowaną produkcją z 1979 roku) nie podjął się przeniesienia
tej wielowątkowej powieści na duży ekran. Trzeba było mieć wizję
i wiele wyobraźni, a przede wszystkim możliwości techniczne, by
ten magiczny świat tak przedstawić.
Robert Grabowski, rzecznik prasowy
koszalińskiego ratusza
Ostatnio wybrałem się z rodziną na film
w reżyserii Jana Komasy „Miasto 44”. Obejrzeliśmy ten film wbici w fotele, a kino opuściliśmy w milczeniu. Jest to z jednej strony
imponujące kino akcji - widz jest nieustannie bombardowany naturalistycznymi, brutalnymi scenami walczącego miasta, a z drugiej strony – to kino dla
osób szukających głębokich wzruszeń. Łatwo można utożsamić się
z bohaterami Warszawy, którymi są zwykli ludzie (w głównych rolach występują mało znani, ale bardzo wiarygodnie grający aktorzy).
Najbardziej szokujące jest to, jak są oni – jako bohaterowie - naiwni
i nieświadomi tego na co się decydują. Film w żaden sposób nie
idealizuje powstania, wręcz przeciwnie - odziera je z mitu szlachetnej walki, nakazując głównym bohaterom walczyć bez broni i bez
jakichkolwiek szans na zwycięstwo. Moim zdaniem warto i trzeba
zobaczyć „Miasto 44”, bo film ten nie jest kolejną próbą oceny szans
powstania, ale przejmującym, autentycznym i pozbawionym patosu
obrazem wydarzeń sierpnia 1944 roku. Patrząc na te młode, beztroskie i nieprzeczuwające nadchodzącej katastrofy twarze bohaterów, chyba każdy musi postawić sobie pytanie , jak zachowałby się
na ich miejscu?
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Magda Omilianowicz, pisarka,
dziennikarka, podróżniczka
Filmy oglądam z tego samego powodu,
dla którego czytam książki – żeby poznać
inną rzeczywistość, ludzi, ich losy, żeby się
wzruszyć, czasem pośmiać, oderwać od
codziennych problemów. Jest tak wiele
filmów, które lubię, do których chętnie wracam. Gdybym miała wskazać te najbardziej przeze mnie lubiane,
byłoby to trudne. Spróbuję jednak. Kocham ocean, więc „Wielki
błękit” Luca Bessona jest mi bliski. Bardzo lubię Afrykę, więc „Pod
osłoną nieba” Bertolucciego, z przepięknymi zdjęciami Vittorio Storaro… Ze starszych obrazów, które oglądałam kilkakrotnie wymienię
„Kabaret” z genialną rolą Lizy Minelli, „Fisher King” z niezapomnianym Robinem Williamsem, „Ostatnie tango w Paryżu” z Marlonem
Brando. I wielki Al Pacino w „Zapachu kobiety” i „Adwokacie diabła”!
Lubię poczucie humoru Quentina Tarantino, więc „Pulp Fiction”
i podobny w klimacie „Czwartek” Skipa Woodsa. Uwielbiam Jacka Nicholsona więc wymienię „Choć goni nas czas” i „Lepiej późno
niż później” i Anthony Hopkinsa – w „Milczeniu owiec”, „Joe Blacku”
i „Okruchach dnia”. Z polskich obrazów – „Dzień świra” Marka Koterskiego, „Jańcio Wodnik” Jana Jakuba Kolskiego, a z nowszych
„Chce się żyć” – Macieja Pieprzycy i piękna, malarska „Dziewczyna
z szafy” – Bodo Koxa. Trochę jest tych tytułów, a to tylko niektóre
z filmów, jakie warto zobaczyć. Wspomnę jeszcze o moim najnowszych odkryciach , to „Nebraska” Alexandra Payne i „The Grand Budapest Hotel” Wesa Andersona.

winni obejrzeć nie tylko ci, którzy interesują się historią, ale wszyscy,
a zwłaszcza młodzi Polacy. To poruszająca i prawdziwa lekcja najnowszej historii. To opowieść o jednym z wielkich bohaterów, który
w czasach stalinowskich musiał oddać swoje życie.

Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koszalinie
Lubię chodzić do kina, staram się śledzić
na bieżąco repertuar, aby nie przegapić
ważnych premier. Chętnie oglądam niemal
wszystkie filmy – od historycznych, biograficznych, nawet po animowane, z moim ukochanym „Królem Lwem”. Powiedziałem, że
lubię prawie wszystkie filmy, wyjątkiem są filmy fantasy, których staram się unikać. Nie to, że są słabe, po prostu ich nie lubię, to nie jest
moja bajka. Film ze świeżych, który moim zdaniem warto obejrzeć, to
czarno-biały obraz „Ida” z 2013 roku, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ten film, wielokrotnie opisywany przez krytykę, nie przyciągnął
do kin tłumów. A szkoda. Według mnie to film ważny, ukazujący, bez
zbędnych emocji i niepotrzebnej agresji, bolesne i złożone relacje
polsko-żydowskie. Jedną z bohaterem filmu jest Żydówka, prawniczka, bezwzględna sędzia wydająca wyroki w czasach stalinowskich.
To piękny obraz poruszający wiele wątków. Jego wielkim atutem jest
dyskretna narracja. Film nie epatuje agresją i przemocą, jak to było
w „Pokłosiu”. Raczej opowiada o poszukiwaniu tożsamości, miłości
i wybaczenia. Obejrzałem go z wielkim przejęciem.

Rafał Wołyniak, pracownik biura promocji
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
Oglądanie filmów to znakomity relaks,
w sam raz na długie jesienne i zimowe
wieczory. Nie przepadam za dużymi kinami, którym brakuje intymności. Jeśli kino,
to małe, studyjne. W Koszalinie dobrze
ogląda się filmy w Kryterium. Najchętniej
oglądam filmy w domu, korzystając z portali internetowych. Jest
wiele filmów wartych obejrzenia. Dla mnie jednym z nich „Pierwszy wschód słońca” z 2013 roku, w reżyserii Chrisa Michaela Birkmeiera. To współczesna opowieść o pierwszej miłości, o rodzącym
się uczuciu, o kolejnych stadiach związku, o miłości, kłótniach, rozczarowaniach. Kurt i Paul są parą, spędzają lato w Chicago. W tej
opowieści jest miłość i rozstanie, są sercowe perypetie, romanse,
słowem – samo życie. Właśnie zaczyna się sezon jesienno-zimowy,
będę więc mógł nadrobić zaległości filmowe. Zapewne jeszcze raz
sięgnę po „Pierwszy wschód słońca”.

Robert Wasilewski, dyrektor naczelny
Filharmonii Koszalińskiej
Raczej nie przepadam za filmami fabularnymi, natomiast jestem wielkim miłośnikiem filmów dokumentalnych, historycznych, opowiadających o rzeczywistych
wydarzeniach, dziejących się aktualnie
wokół nas lub sięgających do przeszłości. W kinie bardziej niż fikcji szukam prawdy o życiu, o ludziach.
Dlatego spośród filmów fabularnych wybieram te, które opowiadają o prawdziwych wydarzeniach. Takim filmem jest „Generał
Nil” z 2009 roku w reżyserii Ryszarda Bugajskiego, ze znakomitą
rolą Olgierda Łukaszewicza, który na ekranie wcielił się w postać
generała. To dramat historyczny opowiadający o losach generała
Augusta Emila Fieldorfa, pseudonim „Nil”. Postać generała, bojownika o niepodległość Polski, zastępcy komendanta głównego Armii
Krajowej, skazanego przez władze komunistyczne na karę śmierci
w sfingowanym procesie i zgładzonego w roku 1953. Ten film po-

Ula Zarębska, wraz z mężem
prowadzi Instytut Dobrych Praktyk
Biznesowych w Koszalinie
Kino bardzo lubię. Najczęściej wybieramy się mężem na komedie romantyczne. Jednak filmy, które mnie najbardziej
interesują, to dobre thrillery. Te oglądam
zazwyczaj w domowym zaciszu, również
w towarzystwie męża. Dlaczego właśnie thrillery? To filmy trzymające w napięciu od początku do końca, z nieprzewidywalnym zakończeniem. Dobrze zrobiony thriller wciąga, ze względu na częste
zwroty akcji zmusza do wytężenia uwagi, skupienia. Z tego gatunku
utkwiły mi w pamięci dwa tytuły. Pierwszy z nich to „Siedem” Davida Finchera z 1995 roku, z Bradem Pittem i Morganem Freemanem. Dwóch policjantów usiłuje złapać seryjnego mordercę, który wybiera swoje ofiary według klucza. I drugi film – „Kolekcjoner
kości” Phillipa Noyce’a z 1999 roku. Tu główne role zagrali znakomici: Denzel Washington i Angelina Jolie. Sparaliżowany, chory
na depresję detektyw zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu
seryjnego mordercy. Na pewno nie opowiem fabuły i nie zdradzę
zakończenia. Oba filmy, świetne w swoim gatunku, naprawdę warto
obejrzeć. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, polecam.

Jacek Stec, dyrektor Zespołu Szkół nr 13
Prawdziwym maniakiem kina byłem w latach siedemdziesiątych, gdy podczas studiów starałem się nie przepuścić żadnego
nowego filmu. Repertuar nie był taki bogaty, jak teraz, ale tamte kina miały w sobie jakąś magię. Dziś, gdy najnowszy film można
obejrzeć w domu, na monitorze komputera, kino straciło swą moc. Kiedyś oglądaliśmy głównie filmy z tzw.
demoludów, czasem trafiała się zachodnia perełka, oczywiście
u nas była pokazywana z opóźnieniem. Dzieła Saury, Bergmana,
Viscontiego oglądaliśmy z wypiekami na twarzach. Z tych dawnych fascynacji pamiętam moje pierwsze wrażenie po obejrzeniu
„Gwiezdnych wojen”, czy „Poszukiwaczy zaginionej arki”. W prawdziwy zachwyt wprawiały mnie efekty specjalne, choćby walka
na świetlne miecze w „Gwiezdnych wojnach”. Po latach, w dobie
oszałamiającego rozwoju technik komputerowych, tamte filmowe
nowinki trącą myszką. Dziś zdecydowanie bardziej wolę wracać do
dawnych, wtedy trochę niedocenianych filmów twórców z bloku
wschodniego. Kiedy teraz obejrzę „Pali się moja panno” Formana,
dostrzegam w tym filmie dużo więcej, niż wtedy.
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Między bielą a błękitem
Autor: Marta Legieć / Foto: Materiały prasowe

W to miejsce wpisany jest podszyty tajemnicą i pięknem krajobrazu magnetyzm,
który niejednemu każe tutaj wracać. A już z całą pewnością rozmyślać o powrocie,
z wyrysowaną przed oczami niebieską kopułą świątyń na tle połyskująca bielą
zabudowań. Każdy widział ten obrazek. Przecież to Santorini reklamuje
najczęściej niepowtarzalne greckie wakacje.

g

dy u nas jesień wita nas pluchą i zamieciami, na południu Europy ciągle świeci
słońce. Jest ciepło, czyli śmiało można
powiedzieć, że lato trwa w najlepsze.
Jednak przy wyborze dobrego kierunku
na wypoczynek liczy się nie tylko wyjątkowa aura. Dobrze by było, żeby razem
z nią szła gościnność gospodarzy i jakiś bliżej nieopisany czar.
MIEJSCE MITYCZNE

Dokąd pojechać, żeby temperatury rozpieszczały, ale przy okazji
aby było urzekająco? Może gdzieś, gdzie można zanurzyć się w wypełnione upałem uliczki miasteczek na Cykladach, jednym z największych greckich archipelagów? Niewielkie wysepki w tym rejonie liczy się w dziesiątkach. Spośród kilkudziesięciu z rozsianych po
Morzu Egejskim między Peloponezem a Kretą, biało niebieska Santorini wydaje się najlepszym celem. Przyciąga między innymi chęć
zobaczenia przejrzystego morza we wszystkich odcieniach błękitu
kontrastującego z jasno wykończonymi budynkami i czarnymi poszarpanymi skałami spadającymi pionowo w rozszumiane fale.

Poza swoim urokiem, wyspa może poszczycić się dość niesamowitą historią i tym, co się jeszcze może wydarzyć. Na przestrzeni dziejów zmieniali się jej władcy, a co za tym idzie, również nazwy tego
niewielkiego skrawka lądu. Od wieków Santorini istniała w zbiorowej
świadomości jako miejsce mityczne. Najstarsza znana jej nazwa to
Strongile – Okrągła, później Kalliste – Najpiękniejsza, później Thera
– na cześć syna tebańskiego herosa. Jednak najbardziej popularna
i używana obecnie to Santorini. Słowo to pochodzi z czasów bizantyjskich i kojarzone jest z imieniem patronki wyspy, świętej Ireny.
TYKAJĄCA BOMBA
Gdy zmieniały się jej nazwy, wyglądała zupełnie inaczej. Dziś to
właściwie szczątki dużej wyspy. O dawnym wyglądzie przypominają słynne czarne plaże i monumentalne urwiska, będące świadkami kataklizmu, który przed wiekami doprowadził do zapadnięcia
się pod wodę jej znacznej części i nadania jej obecnego kształtu.
Jedna z legend przekonuje, że właśnie Thira była mityczną Atlantydą. Trudno na ten temat dyskutować, choć wiemy z pewnością, że
przed kataklizmem ok. 1600 r. p.n.e., wyspa była kwitnącym ośrodkiem kultury minojskiej.
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Samą erupcję wulkanu uznaje się za najpotężniejszą w historii naszego globu. Pogłos detonacji podobno czterokrotnie obiegł kulę
ziemską, a fala tsunami, jaką wywołał wybuch, miała zdaniem naukowców 200 metrów wysokości. Pył wulkaniczny, który wzniósł się
na wysokość ponad 30 km, zasypał nie tylko okoliczne wyspy, ale
dotarł nawet do Grenlandii. Wybuch, któremu przypisuje się moc
4 bomb atomowych dosłownie rozerwał wyspę na strzępy. Środkowa część wyleciała w powietrze, puste miejsce wypełniło morze
i tak powstała słynna kaldera (rozległe zagłębienie), uważana za największą i najpiękniejszą na świecie. Kto wie, co się wydarzy dalej.
Spodziewać się można wszystkiego, bowiem wulkan nie wygasł,
a naukowcy od czasu do czasu straszą, że bajeczna Santorini wkrótce może przestać istnieć, bo potwór właśnie budzi się do życia.
GRECJA Z POCZTÓWKI
W czasach nowożytnych Santorini przez lata była głownie wyspą
żeglarzy i marynarzy. Kilkadziesiąt lat temu pokochali ją artyści. Za
poetami, malarzami i rzeźbiarzami, zaczęli przybywać turyści. Tłumy turystów. Najczęstszym celem przyjeżdżających tu jest niemal
zawieszona na klifie stolica Santorini – Fira. To tu znajduje Stary Port
(Old Port), w którym wielkie wycieczkowce nie mogą dobijać do samego brzegu, a turystów na ląd dowozi się niewielkimi łódkami.
Z portu do miasta dostać się można na trzy sposoby – kolejką, pokonując samodzielnie drogę, na którą składa się 600 schodów lub wybierając grzbiet osła wspinającego się po tych samych schodach.
Dobrze jest tu choćby na kilka godzin zgubić się w zaułkach, by
w spokoju poczuć jego prawdziwy urok poza głównymi ulicami, na
których jest zbyt wiele blichtru. Urzeka tu wiele, choć najbardziej
spektakularne krajobrazy kryją się na północnym krańcu wyspy,
w Oia. Szczególnie, kiedy nasączone światłem późnego popołudnia powietrze zaciera granicę między niebem a morzem. Setki ludzi przyjeżdżają tu tylko po to, by podziwiać niewiarygodny zachód
słońca. Poza tym Oia jest najczęściej fotografowanym miejscem

na całej wyspie. Właśnie stąd pochodzi większość znanych nam
pocztówek i zdjęć przedstawiających nie tylko Santorini, ale też całą
Grecję. To tu znajdziemy słynną niebieską kopułę kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja, patrona rybaków, oraz równie słynny wiatrak
znajdujący się na samym końcu miasteczka, tuż nad klifem.
DO KNAJPKI I NA PLAŻĘ
Fira czy Oia to oczywiste tutejsze szlagiery, których walorów nikomu nie trzeba zachwalać. To też najbogatsze miasta, gdzie przepych
i bogactwo dostrzec można niemal na każdym kroku. Co się stanie,
kiedy postanowimy uciec z tych bajecznych miejsc? Dalej malownicza trasa prowadzi z Oia wzdłuż klifów, ku sercu wyspy. Warto wybrać się na taką wycieczkę, by trafić do miejsc, w których słychać
tylko granie cykad i czuć zapach dzikiego tymianku, a przydrożne
knajpki z stolikami w kolorze wody i kraciastymi obrusami, serwują

domowe wino. O słodkim vinsanto z suszonych na słońcu winogron
powiedzieć można tylko, że jest jedyne w swoim rodzaju.
Podróż przez wyspę, która liczy 76 km kw., ma długość 18 km,
szerokość 2-6 km, nie zajmuje dużo czasu. Choć pamiętać musimy,
że cała Santorini składa się z Thery, głównej wyspy w kształcie podkowy, mniejszych: Therasii i Aspronisi oraz 2 wysepek w kalderze:
Palea Kameni i Nea Kameni, z kraterem wulkanu. Po nacieszeniu
oka widokami na wszystkie okoliczne wyspy, warto zainteresować
się plażami, na których okrągłe kamyki stukają o siebie, wprawiane
w ruch najmniejszą falą. Raj mają tutaj też windsurferzy.
WYRAZISTE SMAKI
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w Grecji podczas wakacji można nie tylko odpocząć, ale także dobrze zjeść. Najlepiej tam, gdzie
miejscowi. Ulubionym miejscem ich spotkań jest kafenion. Tam
starsi mężczyźni spędzają całe dnie nad filiżanką kawy bądź szklaneczką ouzo, grając w planszową grę tavli. W dzień bez problemów można się do nich przysiąść, nawet zagrać partyjkę. Wszystko
zmienia się wieczorem. Bo prawdziwa tawerna ożywa po zachodzie
słońca i wtedy niełatwo znaleźć w niej miejsce. Grecy są narodem
o bardzo silnych więzach rodzinnych, dlatego nie dziwi nikogo, że
wielopokoleniowe rodziny przychodzą wspólnie, by zjeść razem
wieczorny posiłek. Jest gwarno i smacznie. W tygodniu biesiadowanie kończy się zwykle ok. 22. W weekendy tawerny tętnią życiem
do rana.
Co pojawia się na stole? Oczywiście feta, świeże pieczywo i wino
– wstęp do greckiej kuchni. W greckim jadłospisie zawsze znajdzie
się też masa oliwek i oliwa, często własnej produkcji. Jeszcze smak
dorastających w słońcu fig, które nigdzie nie smakują tak jak w tym
miejscu i retsiny, wina zaprawianego żywicą. Z dojrzałych pomidorów przyrządza się tomatokeftedes – smażone placki z dodatkiem
ziół, bobu drobnego jak groch i oryginalnych białych bakłażanów.
Wszędzie mało wyszukane składniki, bo typowa tutejsza kuchnia jest

kuchnią wiejską, prostą, ale też o wyrazistych, charakterystycznych
smakach. Scenerię na ich próbowanie wybieramy sami. Na całej wyspie znajdziemy bowiem setki miejsc, mniej i bardziej eleganckich,
w których można delektować się niecodziennymi smakami.
UROK ZAKAMARKÓW
Mocno rozbudowana baza hotelowa oraz urokliwy charakter
samej wyspy sprawiają, iż jest ona jednym z najczęściej wybieranych greckich kierunków wakacyjnych. W sezonie wyspę zalewa
fala masowej turystki. Zresztą cała Grecja coraz bardziej zadeptana
jest przez zwiedzających. W większości miejsc fast foody, dyskoteki
i stragany z tandetą wypierają senną i leniwą dawną atmosferę tego
kraju. Ale nie na Santorini. Bo choć turystów wielu, wyspa zachowała swój niecodzienny, dawny klimat. Urok tutejszych zakamarków
łatwiej dostrzec, gdy nie są zatłoczone. O wytchnienie z pewnością
łatwiej tu jesienią.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY RADEW:

GOŚCINNOŚĆ TO NASZA NATURA

Rosnowo – spokój, cisza i natura w najczystszej postaci. W środku tej arkadii, pomiędzy
lasem i jeziorem znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy „Radew”. Miejsce na
odpoczynek, oddech, oderwanie od codzienności. Doskonałe do świętowania
najważniejszych chwil w życiu, ale także wypoczynku rodzinnego. Raj dla wędkarzy,
miłośników rekreacji i jeździectwa. Rosnowo od Koszalina dzieli jedynie kilkanaście
kilometrów. Wystarczy 15 minut jazdy samochodem, by się tu znaleźć
i cieszyć widokami jak z bajki.

o

środek Wypoczynkowy „Radew” w obecnym entourage’u funkcjonuje od czerwca tego roku. Kompleks istniał dawniej
jako ośrodek państwowy, w ostatnich
miesiącach został gruntownie odnowiony przez nowych właścicieli. Tym samym
ośrodek zmienił się w dużą, estetyczną i nowoczesną bazę o szerokim przeznaczeniu.
Oaza w środku lasu
Gościom oferuje w sumie około 150 różnych miejsc noclegowych. W budynku głównym znajduje się szesnaście komfortowych
pokoi, dodatkowo ośrodek dysponuje 25. domkami wypoczynkowymi. Osiem z nich to przestronne apartamenty z kominkami z widokiem na jezioro, komfortowo urządzone i wyposażone. Dziewięć
domków – w tym dwupiętrowy – ma standard podwyższony, a sie-

dem zwykły. Goście mogą też wynająć domek nad stajnią. Wnętrza
urządzone są wygodnie, gustownie i nowocześnie. Każdy domek
ma balkon lub taras i, co ważne – z każdego widok jest piękny.
Niewielkie Rosnowo jest bowiem miejscowością malowniczą, wyciszoną, o niemal nienaruszonym cywilizacją krajobrazie. Otoczoną
przepięknymi lasami, przeciętą przez rzekę, z centralnie położonym
kąpieliskiem. Stworzoną do słodkiego lenistwa, lub wręcz przeciwnie – aktywnego wypoczynku. Nie spotkamy tu tłumu turystów, na
pewno zwolnimy tempo i odetniemy od miejskiego zgiełku. To raj
dla miłośników przyrody, wycieczek plenerowych, pieszych lub rowerowych wędrówek. Rosnowo przecinają trzy szlaki rowerowe sięgające nadmorskich miejscowości, trzy szlaki piesze i jeden wodny.
Miasteczko, podobnie jak cała gmina, od lat słynie z tradycji wędkarskich. Bogato zarybione wody przyciągają tu amatorów, ale na
miejscu istnieje też kilka klubów wędkarskich i regularnie odbywają
się ogólnopolskie zawody sportowe.
Goście ośrodka mogą korzystać z kortu do tenisa ziemnego, pla-
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cu do siatkówki, urządzić na miejscu ognisko albo grilla. Dla dzieci
przygotowano dwa place zabaw. Wewnątrz budynku znajduje się
sala gier (piłkarzyki, dart, ping pong) i bilardowa. Na szukających relaksu czeka grota solna, sauna oraz sala fitness. Na miejscu można
wypożyczyć sprzęt sportowy i wodny, rowery.
Ośrodek zapewnia rozrywkę wszelkim grupom zorganizowanym. Organizuje obozy szkolne, biwaki oraz imprezy integracyjne
dla firm. Okoliczne lasy i jeziora doskonale nadają się do tego typu
imprez. W ośrodku możliwe jest zorganizowanie dyskoteki, zabaw
sportowo-rekreacyjnych, nauki jazdy konnej oraz spływów kajakowych.
Wesele jak z bajki
Urokliwe położenie Ośrodka „Radew” to jego ogromny atut,
gwarantujący wypoczynek i pobyt w najpiękniejszych warunkach.

Działalność obiektu nie ogranicza się przy tym jedynie do oferowania gościom noclegów. Wykorzystując potencjał miejsca, otwierający pole do wielu aktywności, ważną częścią działalności ośrodka
jest organizacja wszelkiego rodzaju imprez od konferencji, bankietów i firmowych spotkań integracyjnych po uroczystości rodzinne,
a przede wszystkim – wesela.
Bazą są tu dwie wielofunkcyjne sale. Mniejsza, restauracyjna, pomieści ok. 40 osób i pozwala na przygotowanie imprez kameralnych. Najczęściej organizowane są w niej chrzciny, komunie, jubileusze. Doskonale sprawdzi się też w roli sali konferencyjnej.
Większa sala, bankietowa, przygotowana jest na 160 osób, zatem doskonale spełni zadanie sali weselnej. W dużej części jest
całkowicie przeszklona, a więc w dzień pięknie oświetlona naturalnym, dziennym światłem. Wnętrze jest jasne, urządzone – jak reszta
ośrodka – w eleganckim, minimalistycznym, ale też ciepłym stylu
i neutralnych barwach. Umożliwia przygotowanie uroczystości we-

38 SPOŁECZEŃSTWO

selnej w każdym stylu i estetyce. Można to zadanie w całości powierzyć ekipie ośrodka, która zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami
młodej pary zadba o wystrój i dekoracje sali, stołów, kwiaty, detale
i pyszne menu.
Warto wspomnieć, że w pobliżu ośrodka znajduje się nieduży, ładny kościółek, zatem można się pokusić o organizację całej uroczystości ślubnej na miejscu, zwłaszcza ze względu na obszerne zaplecze
noclegowe. Także w plenerze, pod otwartym niebem, nad jeziorem.

W tak romantycznym miejscu nietrudno o niepowtarzalną atmosferę. Właściciele ośrodka podkreślają, że są otwarci na różne
pomysły, elastyczni i zrobią wszystko, by młoda para świętowała
najważniejszy dzień w życiu w wymarzony sposób.
Informacje szczegółowe, dane adresowe
i cennik można znaleźć na stronie
radewrosnowo.pl.
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REKLAMA

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY RADEW ZAPRASZA

ANDRZEJKI 29 LISTOPADA

BAL SYLWESTROWY 31GRUDNIA

www.radewrosnowo.pl, tel. 502 323 410
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„ODKRYWCY”
PORZĄDKOWALI
CEMENTARZ W MASZKOWIE
Autor: Karol Wlazło / Foto: Wojciech Grela, Mariusz Król

Od kilku lat przed Wszystkimi Świętymi członkowie i sympatycy koszalińskiego
Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego „Odkrywcy” porządkują jakiś
zaniedbany poniemiecki cmentarz, których w naszym regionie jest bardzo dużo.

n

a prośbę Romana Sikory, sołtysa podkoszalińskiego Maszkowa, październikowa
akcja miała miejsce na cmentarzu znajdującym się w centrum tej wsi. Miłośnicy
historii wraz z sołtysem i mieszkańcami
Maszkowa, starali się uratować to, co jeszcze zostało ze starej nekropolii. Za pomocą spalinowych kos, łopat,
łomów i grabi udało się odsłonić nagrobki niegdysiejszych mieszkańców Maszkowa. Odnaleziono i pomalowano metalowe tablice
nagrobne oraz elementy ogrodzeń, które przez lata niszczenia takich miejsc nie zostały jeszcze wywiezione na złom.
W pracach porządkowych w Maszkowie wziął też udział Jan
Grzybowski, sołtys Szczeglina, w którym Stowarzyszenie przeprowadziło podobną akcję w zeszłym roku oraz Maciej Berlicki, bur-

mistrz Miasta i Gminy Sianów, na której terenie leży Maszkowo.
Poniemieckie cmentarze przez okres powojenny i czasy PRL były
świadomie zaniedbywane, a czasami celowo niszczone w myśl propagandowych haseł o odwiecznie polskim charakterze Pomorza.
W samym Koszalinie wielką nekropolią był kiedyś teren, na którym
obecnie stoi Koszalińska Biblioteka Publiczna. Już w okresie nam
bliższym, w małych miejscowościach, cmentarze rozkradali zbieracze złomu, którzy rozbijali nagrobki dla elementów żeliwnych, które
później trafiały do punktów złomu. Wraz z upadkiem komunizmu
i zmianą nastawienia wobec historycznej spuścizny dawnych Pomorzan w wielu miejscowościach resztki cmentarzy otoczono opieką,
tworząc na przykład lapidaria. W wielu jednak wsiach z dawnych
nekropolii pozostały tylko kępy drzew i krzewów. Tym większe znaczenie mają akcje takie jak w Szczeglinie czy Maszkowie.
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Dobre praktyki, czyli
zaufanie i skuteczność
Autor: Adam Różański / Foto: Wojciech Gruszczyński

Silne firmy swój sukces redystrybuują. Jeśli coś robimy dobrze, to robimy to po to, by
inni też mogli na tym skorzystać. Bo sukces osiągamy wtedy, gdy robimy coś wartościowego i na dużą skalę – przekonuje w rozmowie z „Prestiżem” Marcin Zarębski z koszalińskiego Instytutu Dobrych Praktyk Biznesowych.

c

o to jest Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych?
- To przede wszystkim pewna idea. Na
zasadzie partnerskiej współpracy gromadzimy w IDPB najlepszych specjalistów
zdolnych zaproponować innym coś wartościowego w zakresie usług biznesowych. Pomysł wziął się stąd,
że podczas 12-letniego prowadzenia firmy doradczo-szkoleniowej
zauważyłem, jak wielkie są potrzeby w tym zakresie. Kluczem do
powodzenia działań doradczych jest zaufanie klienta. Bez zaufania
nic się nie dzieje, a kiedy ono jest, decyzje i rezultaty przychodzą
bardzo szybko. Dlatego budujemy to zaufanie do IDPB, by dzięki niemu udzielać gwarancji najwyższej jakości na to, co robimy
i współpracujący z nami ludzie. Nadal na rynku usług istnieje wiele
firm, które dopiero po wykonanej pracy można ocenić co do wartości zaproponowanych przez nie rozwiązań. W przypadku produktów istnieją określone certyfikacje, systemy służące porównywaniu.
W przypadku usług specjalistycznych taka ocena jest trudniejsza,
bo wykonują je konkretne osoby, od których indywidualnych cech,
wiedzy, doświadczenia i zaangażowania ogromnie dużo zależy. Tak

więc budujemy zaufanie do Instytutu, by nasza wiarygodność stawała się rękojmią najwyższego poziomu usług konkretnych zespołów specjalistów.
- Jak rozumiem, Instytut nie określa sztywno zakresu merytorycznego swoich usług, bo jest w stanie zaproponować biznesowi
wsparcie o różnym charakterze, rekomendując określonych specjalistów współpracujących z IDPB?
- Tak, proponujemy po prostu dobre praktyki. Formuła jest bardzo szeroka i może dalej się rozwijać, ale podstawą zawsze jest
profil doradczo-szkoleniowy. Podczas pracy z firmami widzę, że
wszystkie procesy, jakie zachodzą w firmach, potrzebują specjalistów. Kiedyś firmy chciały mieć wszystkich pracowników na etacie,
włącznie z panią bufetową czy sprzątaczką…
- Obecnie jest trend odwrotny. Wszyscy uciekają od zatrudniania.
- Działa outsourcing. Jego zaletą jest choćby to, że można pracować ze specjalistami bez obciążania się kosztami stałego ich zatrudnienia, na co wielu klientów nie byłoby zwyczajnie stać. Efektywność po prostu opłaca się wszystkim. Działania nie mogą być
ważniejsze od rezultatów.
- Skończyła się era profesjonalistów pracujących na wyłączność?
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- To kluczowa rzecz. Posłużę się tu spostrzeżeniami Skandynawów. Zwracają oni uwagę, że Polacy, którzy w ostatnich 20 latach
odnieśli sukces biznesowy, cechowali się zazwyczaj wysokim ego.
To ego często nie pozwalało na korzystanie z usług doradcy. Kiedyś
ono było motorem rozwoju, ale czas płynie, zmieniają się warunki.
Obecnie to ego blokuje czasem możliwość osiągania lepszych rezultatów. Ktoś, kto zbudował firmę, ma wrażenie, że nadal wszystko,
wszystkie procesy, może kontrolować sam. Ale tak już nie jest. Często spojrzenie z zewnątrz pozwala usprawnić działanie mechanizmu
i zwolnić blokady.
- Zatrudnianie specjalistów z zewnątrz do bardzo odpowiedzialnych a często ryzykownych prac, na przykład restrukturyzacji
przedsiębiorstw albo innych istotnych przekształceń, może budzić zrozumiałe obawy.
- I po to właśnie jest Instytut – by udzielać wiarygodnej rekomendacji i gwarancji. Specjalistów charakteryzuje to, że pracują w oparciu o wynik, a nie o czas pracy. Mają na koncie wiele zrealizowanych
projektów, wraz z którymi nabierają doświadczenia. Później mogą
się nim dzielić. Ktoś z formalnie takim samym wykształceniem,
pracujący latami w tym samym miejscu na etacie, nie będzie miał
tego atutu, bo nie konfrontuje się stale z rynkiem i rozmaitością
sytuacji. Do zespołów projektowych dobiera się najlepszych ludzi.
Paradoksalnie, osoby z „pierwszych stron gazet”, jeśli wiemy, czego od nich oczekujemy, mogą nas kosztować mniej niż „etatowcy”.
Przyjdą, wykonają zadanie, wystawią jednorazowo fakturę i pójdą
dalej. Pracownik etatowy może i zrobi to samo, ale jego etat będzie
nas obciążał comiesięcznym stałym kosztem sumującym się w dużo
większą kwotę niż ta na fakturze od zewnętrznego specjalisty.
- Czyli przedsiębiorca ma oszczędności, korzystając z usług doradcy, bo wykona on zadanie taniej. A specjalista z kolei stale się
doskonali, rozwiązując coraz to inne zadania?
- Zdecydowanie. Rynek wciąż ewoluuje. Na to, by posiadać własne wieloosobowe i kompletne co do potrzebnych kompetencji
działy stać obecnie niewielu. Stąd szukanie wsparcia u freelancerów dysponujących ściśle określonymi, potrzebnymi w tym mo-

mencie umiejętnościami. Korzystanie z usług osób, które pomogą
na danym odcinku, staje się czymś naturalnym. Instytut może takich
ludzi proponować i koordynować ich pracę, dając gwarancję, że
wykonają oni pracę w sposób w pełni profesjonalny i z najlepszym
możliwym skutkiem.
- Od menedżerów wymaga to zmiany sposobu myślenia.
- Obrazowo mówiąc, dawniej mieliśmy raczej do czynienia z zarządzaniem owieczkami. Wówczas potrzebny był pasterz, który
wszystkim pokieruje i będzie myślał za innych. Obecnie zaś częściej
mamy do czynienia z zarządzaniem kotami. One chodzą każdy własną ścieżką, nie potrzebują ścisłego nadzoru. Liczy się więc coraz

Sukcesywnie, choć powoli coraz bliżej nam do rynku
europejskiego, gdzie w projektach - chociażby
szkoleniowych - kluczem jest satysfakcja klientów,
a nie wyłącznie niska cena.
bardziej indywidualizm, osobowość, odmienność i niezależność
myślenia. Z tego wyrasta kreatywność, zdolna budować innowacyjne organizacje. Zorganizowanie i skoordynowanie pracy „kotów”
na rzecz naszego klienta to właśnie rola IDPB. To Instytut ma dla
klienta być gwarantem terminowości, pełnego profesjonalizmu
usług. Jesteśmy w stanie takie gwarancje dawać, bo wykorzystujemy doświadczenia z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw
z rozmaitych branż. Naszymi klientami są polskie i zagraniczne firmy
produkcyjne, handlowe i usługowe, a także banki, hotele i instytucje państwowe.
- Czym konkretnie są „usługi biznesowe”, jakie oferuje Instytut?
- Usługi, jak sama nazwa mówi, to przede wszystkim służenie innym, dawanie czegoś wartościowego i nie ma tu miejsca na ego.
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Podstawą jest rzetelna analiza. Robiąc audyt, analizując najpierw
sytuację firmy, wiemy jakie procesy wymagają poprawy, a jakie są
świetne i należy je utrwalić. Po audycie potrzeby klienta są czytelne
i wówczas są trzy możliwe opcje. Albo doradzimy jak to zrobić lepiej, albo nauczymy żeby zespół był w pełni samodzielny, albo po
prostu zrobimy wybrane zadanie za klienta. Dlatego właśnie oferujemy doradztwo, szkolenia i usługi dla biznesu. Często po audycie
pojawiają się problemy i ujawniają potrzeby szkoleniowe. Instytut
jest w stanie te szkolenia realizować. Jednak czasami trzeba głębiej
wejść w sytuację firmy. Chodzi zwłaszcza o finanse, skomplikowane
analizy, możliwość monitorowania sytuacji finansowej na bieżąco .
W tej sytuacji Instytut poleca firmę Optimum Finance Consulting ,
którą kieruje Anna Łagodzicz-Pilarska. Jest to firma oparta na wieloletnim doświadczeniu w pracy m.in. ze skandynawskimi klientami.
Firma ta wychodzi sama z inicjatywą, sama robi analizy, podpowia-

Każdą firmę tworzą ludzie. Jeśli nie chcą się rozwijać,
firma stoi w miejscu, a konkurenci ją wyprzedzają.
Kluczowym zadaniem IDPB jest zdobyć zaufanie
klienta, bo ono jest podstawą działania Instytutu. Kiedy
się pojawia, wiarygodne stają się nasze rekomendacje.
da klientowi, co można zrobić, jak optymalizować podatki, inwestować. To nie usługi wyłącznie księgowe. To zdecydowanie jest krok
dalej. A doradztwo w zakresie strategii finansowych jest bardzo
ważne i pomocne.
- Czyli mamy szkolenia, analizy finansowe wraz z propozycjami
decyzji inwestycyjnych. Co jeszcze oferuje IDPB?
- Jeżeli jest potrzeba w zakresie współpracy zagranicznej, np.
polsko-skandynawskiej, w jak najszerszym zakresie - od wybudowania fabryki po rekrutację i zatrudnienie wszystkich pracowników
- to kierujemy zainteresowanych do firmy EU Konsult , która od
lat pracuje na rynku skandynawskim i polskim, zatrudniając kilkadziesiąt osób. Jej szefem jest Bartłomiej Nowak, który dzieciństwo
spędził w Polsce, ale wykształcenie zdobywał już w Szwecji. Zna
skandynawską mentalność i jest w stanie w dopasowaniu do niej
proponować rozwiązania biznesowe. To istotne, bo Szwedzi często
mówią, że Polacy obsługują klienta tak, jakby mieli wieczną depresję, na twarzy mają wypisane wszelkie kłopoty. Oni nie rozumieją
nas. Oczekują pełnego profesjonalizmu, proaktywnej i zmotywowanej postawy.
- Nam jest nadal trudniej niż Szwedom, więc pewnie stąd mniej
optymizmu na co dzień…
- Zależy jak na to patrzeć, bo przecież u nas są ogromne możliwości, a często się tego nie dostrzega. Szwedzi, czy szerzej Skandynawowie, nie pracują ciężej niż Polacy, ale pracują w sposób bardziej

Anna Łagodzicz-Pilarska

usystematyzowany. Systematyczność i efektywność jako dobre
praktyki warto do nas ze Skandynawii przenosić.
- Instytut oferuje również pomoc w komunikacji społecznej
i marketingowej?
- Komunikacja z klientami jest obszarem, w którym praktycznie
każda firma potrzebuje doradztwa i to rzeczywiście kolejne ważne
pole działania Instytutu. Marketing, dobór mediów – są to dziedziny, w których mamy najwyższe kompetencje. Żadnej firmy nie stać
na to, by się źle reklamować. Klienci nie szanują firm, które się źle reklamują. Niewłaściwa komunikacja marketingowa może przynieść
więcej szkody niż pożytku. Nie tyle chodzi o to, aby na wizerunku
zyskać, co na nim nie stracić. Bardzo często firmy są dobre w tym,
co robią, mają wysoką politykę jakościową , ale nie potrafią o tym
mówić. Znamy liczne takie przykłady, ale można to zmieniać.
- Zlecający kampanie zazwyczaj są przekonani, że podejmują
właściwe decyzje. Pójść i powiedzieć, że podjęli błędne to spore
ryzyko. Każdy kto wydał pieniądze w określony sposób, ten wydatek sobie zracjonalizuje. Jak przekonać kogoś, że robi coś źle, gdy
mamy do czynienia z szefami a często właścicielami firm?
- Pokazując, że można to zrobić lepiej. Można odwołać się do
przykładów firm, które wprowadzają nowy wizerunek lub w nowy
sposób się komunikują. Automatycznie, gdy konsumentom zaczyna się podobać coś nowego, zapominają oni o tym, co w historii
przedstawiania firmy było złe. Każdy może pozytywnie zmienić
wizerunek, jak na przykład sieć handlowa Biedronka. Oczywiście,
trudne jest uzmysłowienie ludziom, w którym miejscu popełnili
błąd. Ja to robię już tyle lat, że jest to dla mnie naturalne, bo roOFERTA IDPB
Doradztwo:
Doradztwo strategiczne dla firm
Szkolenia:
- Program Rozwoju Menedżerskiego
dla menedżerów i właścicieli firm
- Program Profesjonalnej Sprzedaży
dla działów handlowych i obsługi klienta
- Program Rozwoju Kompetencji Osobistych dla każdego
Usługi dla biznesu:
- obsługa finansowa
- obsługa inwestycyjna
- obsługa marketingowa i PR
- współpraca zagraniczna
- wynajem sal szkoleniowych
(na terenie Koszalina)
bię to rzeczywiście w interesie danej firmy. Ludzką rzeczą jest się
mylić i nikt nie ma monopolu na dobre pomysły. My proponujemy
rozwiązania, ale to klient ostatecznie podejmuje decyzję we wszystkim. Profesjonalne usługi marketingowe oparte na najnowszych
technologiach to projekt oparty o wieloletnie doświadczenie Szy-

Bartłomiej Nowak
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mona Pietraszki, który wiele lat spędził w Warszawie, pracując przy
największych kampaniach internetowych . W przedsięwzięcie jest
zaangażowanych wiele osób. Dla osiągnięcia konkretnego efektu,
jaki klient otrzymuje, pracują najwybitniejsi specjaliści z całej Polski.
- Instytut kojarzy się też z działaniami prospołecznymi. W jego
siedzibie na przykład odbywają się spotkania związane z akcjami
społecznymi, a także szkolenia dla wolontariuszy fundacji charytatywnych. To jest świadome budowanie wizerunku Instytutu? Czy
poszukiwanie pola dla Pana osobistego zaangażowania?
- Świadome budowanie solidnego biznesu oparte jest na odpowiedzialności. Bez odpowiedzialności nie ma możliwości, by nasze
działania były długoterminowe czy perspektywiczne. Zadaniem
każdej firmy jest to, by biznes był silny, rentowny i dochodowy. Nawet w sytuacji zawirowań na rynku firma powinna być stabilna i się
rozwijać. Nie jest to popularna filozofia, bo firmy funkcjonują często
jakby wyłącznie z rozpędu. Silne firmy swój sukces redystrybuują.
Jeśli coś robimy dobrze, to robimy to po to, by inni też mogli na
tym skorzystać. Bo sukces osiągamy wtedy, gdy robimy coś wartościowego i na dużą skalę. Podobnie w działaniach społecznych.
Dlatego Instytut służył jako magazyn dla Szlachetnej Paczki. Wnętrza
Instytutu są zawsze otwarte na działania charytatywne. Służymy również wiedzą i wsparciem dla wolontariuszy z hospicjum dla dzieci

Szymon Pietraszko

i fundacji „Zdążyć z Miłością”, ucząc ich skuteczności w pomaganiu.
Uporządkowana wiedza jest potęgą, bo pomaga zarówno organizacjom charytatywnym jak i firmom.
OPINIA KLIENTA
David Riedel, prezes zarządu RM Gastro Polska (firma to lider Europy Środkowej w produkcji i sprzedaży profesjonalnych urządzeń gastronomicznych): Z panem Marcinem Zarębskim,
szefem IDPB, współpracujemy już szósty rok.
Jest naszym doradcą strategicznym odpowiedzialnym za rozwój
firmy. W trakcie tej współpracy udało nam się pokonać wiele dotychczasowych ograniczeń, a wymiernym efektem jest podwojenie obrotów i zysków. To głównie za sprawą rozwoju wiedzy
i umiejętności całego zespołu. Komunikacja w firmie bardzo się
poprawiła, a zaangażowanie naszego zespołu jest na poziomie
najlepszych światowych firm według niezależnych badań prowadzonych na świecie przez Instytutu Gallupa. Pan Marcin jest
z pewnością osobą godną polecenia i zaufania. Dobre praktyki
promowane przez niego wykorzystujemy w praktyce, a część
z nich jest stosowana również w ramach naszej grupy w Czechach i na Słowacji.

Siedziba IDPB
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Tylko trzy kwadranse,
czyli Darłowo coraz bliżej
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Magdalena Burduk

Od czasu, kiedy wyremontowano drogę nr 37 z Karwic do Darłowa, a tym bardziej teraz,
odkąd wygodnie można dojechać trasą nr 203 do Dąbek, Darłowo stało się dla
koszalinian jakby dostępniejsze. I zdaje się, że coraz większa ich liczba traktuje
Darłówko jako alternatywne wobec Mielna miejsce nadmorskich spacerów
lub niedzielnych rodzinnych wycieczek.

s

ądzić tak można choćby po coraz większej liczbie wpisów koszalinian i zamieszczanych przez
nich zdjęć w serwisie Facebook, których tłem
jest właśnie Darłowo. Jednym z zaprzysięgłych
fanów tego miasta jest pan Marek Jóźków,
koszaliński fotografik: – Dla mnie Darłowo to
przede wszystkim Darłówko, czyli dzielnica nadmorska. Z podziwem patrzę, jak wszystko tam się zmieniło w ostatnich latach. Uporządkowany port, marina dla jachtów, prospekt spacerowy wzdłuż
Wieprzy. Czuję się tak, jak bym był w jakimś kraju zachodnim. Już
nie pachnie smutnym zaściankiem. Wolę jeździć do Darłówka niż
do Mielna. Tu i tu latem jest dużo turystów, ale w Mielnie ten tłum
męczy, a w Darłówku jakby się gdzieś rozpływał. Po sezonie Darłówko nadal żyje, czego nie można powiedzieć o Mielnie. A poza tym
to najlepsze miejsce do fotografowania sztormów, co uwielbiam.
A tak uzasadnia wybór Darłówka na niedzielne spacery Zygrfyd
Rospondek, od roku mieszkaniec Koszalina, który zamieszkał w nim,
szukając zmiany klimatu dla dzieci chorujących na chroniczne nieżyty dróg oddechowych: – Przyjechaliśmy z rodziną ze Śląska. Leka-

rze powiedzieli nam, że najlepszym sposobem na wyleczenie córek
z początków astmy będzie zmiana klimatu. Trochę trudno było się
przyzwyczaić do małego miasta, jakim przy Katowicach wydaje się
Koszalin. Ale za to morze jest nagrodą za wszystko. Jeździmy najczęściej do Darłówka. Utarło się, że w sobotę albo niedzielę, a czasami
w oba te dni odbywamy rodzinny rytuał: godzina, półtorej po plaży,
a potem do akwaparku przy hotelu Jan. Pewnie kiedy akwapark powstanie w Koszalinie, pojawi się pokusa, żeby skorzystać z pływania
na miejscu, ale na razie jesteśmy wierni „Janowi”.
Pan Zygfryd zwraca uwagę na jeszcze jedną atrakcję, która miejscowym i nawet koszalinianom może wydawać się czymś oczywistym: – Można spacerować po nabrzeżu i obejrzeć port z bliska:
statki, łodzie, ściągnięte z kutrów i zwinięte sieci. Robimy sobie
czasami wycieczki do innych miejscowości nadmorskich i nigdzie
nie ma takiej możliwości, żeby po prostu chodzić po porcie. A już
super rewelacja to ryba prosto z kutra. Na przykład w Ustce rzecz
niemożliwa. Z Darłówka zawsze przywozimy ryby. Świeży bałtycki
śledź według przepisu Basi, mojej żony, to rarytas. A ostatnio raz za
razem udaje się nam kupić sandacze.
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Kiedy pytamy mieszkańców Koszalina, z czym im się kojarzy Darłowo, często wymieniają zamek. Rzeczywiście, zamek darłowski
to coś unikalnego. Średniowieczna siedziba rycerska góruje nam
miastem, sygnalizując historyczny charakter miejsca. Niezniszczony
w czasie działań wojennych toczących się na początku 1945 roku,
później wyremontowany, mieści obecnie Muzeum Książąt Pomorskich, spośród których najsłynniejszy był Eryk. Dzieje Eryka, króla
Danii, Szwecji i Norwegii, wygnanego przez poddanych, trudniącego się piractwem rycerza, który wychował się w Darłowie i w nim
dożył swych sędziwych lat, robi wrażenie na osobach słuchających
oprowadzającego po zamkowych komnatach przewodnika. Bezpośrednich pamiątek po królu właściwie nie ma, ale pozostała przepiękna legenda o jego romantycznej miłości do dwórki Cecylii,
którą upamiętnia złoty gołąb umieszczony w murze zamkowego
dziedzińca.
Ale nie tylko zamek ma swój szczególny klimat. Także wąskie
uliczki, odnowiony deptak i piękny rynek ze słynną fontanną rybaka
to miła sceneria spacerów. Burmistrz Darłowa, Arkadiusz Klimowicz,
zachęca do odwiedzania miasta: – Jest nam miło, że nie tylko turyści
z głębi Polski doceniają Darłowo. Pracujemy nad tym, żeby przyciągać również osoby mieszkające w pobliżu, na Pomorzu. I chyba
nam się udaje, bo na przykład podczas letniego festiwalu Media
i Sztuka spotykałem dużo osób z Koszalina. Zapraszamy nie tylko
latem. To góra trzy kwadranse jazdy samochodem!
Wspomniany przez burmistrza Klimowicza festiwal to tylko jedna z ogromnej liczby imprez, jakie proponuje – ze szczególnym ich
natężeniem w sezonie wakacyjnym – nadmorski kurort. Są to na
przykład: Festiwal Filmów Skandynawskich, festiwal muzyki reggae,
spotkania literackie, koncerty muzyczne. Ale również po sezonie nie

ma tygodnia, by w Darłowie nie działo się ciekawego. I można zaryzykować twierdzenie, że atrakcyjnych wydarzeń jest tam nie mniej
niż w Koszalinie. A o informacje o nich nietrudno znaleźć w Internecie, bo promocję w oparciu o nowe media Darłowo ma opanowaną
perfekcyjnie.
DLACZEGO DARŁOWO?
Marek Krajewski, pisarz, mistrz kryminału:
– Trzyma się Pan w powieściach swoich miast Wrocławia,
Lwowa. Mógłby Pan napisać kryminał osadzony w Warszawie?
– Niestety, muszę mieć związek emocjonalny z miastem…
– A o starożytnym Rzymie?
– Mam związek emocjonalny (Marek Krajewski jest z wykształcenia filologiem klasycznym – przyp. „P”). Warszawa jest piękna i dobrze się tu czuję, ale nie na tyle dobrze, by awansowała w moim
prywatnym rankingu. Są w nim trzy miasta: Wrocław, Lwów i Darłowo. Za podium już nic nie ma.
– Darłowo?
– Ze względu na więzy rodzinne, wspomnienia z wakacji i urodę
tego nadmorskiego miasta. Oszczędziła je wojna, ma starą zabudowę, a gdyby pan pojechał tam jesienią albo wiosną i zobaczył
mgłę wdzierającą się między domy, usłyszał odległe kroki na zroszonym bruku, to by pan wiedział, że jest to idealne miejsce dla
kogoś takiego jak ja, kto lubi i horrory, i kryminały.
(źródło: „Rzeczpospolita” Plus Minus 18.10.2014,
z pisarzem rozmawiał Marcin Kube)
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CEL: UWIERZYĆ W SIEBIE
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

Start akcji. Spotkanie w DUNE Restaurant Cafe Lounge

Do ostatniej edycji akcji „Bo Jesteś Wyjątkowa” zakwalifikowanych zostało 14 pań. Przez
sześć tygodni ćwiczyły, z zaufaniem oddawały się w ręce specjalistów od zdrowia i urody,
by w finale zamienić się na jeden wieczór w prezenterki mody i wystąpić na prawdziwym
wybiegu podczas pokazu w Hotelu Wellness Medical SPA Unitral w Mielnie.

a

kcja „Bo Jesteś Wyjątkowa” jest pomysłem
Agaty Dobrowolskiej, właścicielki Agencji
Promocyjno-Reklamowej Image. Jak mówi
pani Agata, organizuje kolejne jej edycje „z
myślą o wszystkich kobietach bez względu
na wiek i rozmiar noszonej odzieży, pragnących zmiany swojego wizerunku”. Kieruje się przy tym maksymą:
„Choćbyśmy zeszli cały świat w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie”.
Pierwsze spotkanie wybranej spośród licznych zgłoszeń czternastki miało miejsce w Dune Restaurant Cafe Lounge w Mielnie.
Tam panie poznały program sześciotygodniowych zmagań z własnymi ograniczeniami. A później pokonywały kolejne wyznaczone
etapy procesu zmiany.
Poznawały m.in. zagadnienia z zakresu dietetyki, modnej stylizacji
oraz wizażu. Uczyły się poruszania na wysokich obcasach, których
niektóre wcześniej nigdy nie używały. Korzystały z kompleksu SPA
oraz ze specjalnie przygotowanych dla nich zajęć gimnastycznych
w Hotelu Unitral.
Panie uczestniczyły również w warsztatach pielęgnacyjnych w In-

stytucie Pięknego Ciała, gdzie skorzystały m.in. z zabiegu mezoterapii bezigłowej. Z kolei podczas wizyty w Salonie Medycznym
Spondylus każdej wykonano pedicure medyczny. W Instytucie
Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dune Dermalogica & Spa
w Mielnie wszystkie panie zostały poddane zabiegowi oxybrazji, czyli mikrodermabrazji tlenowej. Stylizacja paznokci została wykonana
przez panią Małgorzatę Olszewską z Salonu Strefa Urody. Styliści ze
Studia Urody Brand przeprowadzili całkowitą metamorfozę fryzur,
wykorzystując metodę propagowaną przez Brigitte Gautier. Z pewnością żadna z Pań nie zapomni zajęć fitness JumpFit na trampolinach w Amadeus Fitness Klub, które prowadził pan Marcin Wiśnik.
Finałem projektu był pokaz mody, który odbył się podczas gali
w Hotelu Unitral. Panie zaprezentowały się w kolekcji dziennej z butiku FENSI pani Elżbiety Jasińskiej oraz kolekcji koktajlowej i wizytowej z butiku CATHERINE pani Katarzyny Kisiel. Wśród zaproszonych
gości były rodziny oraz przyjaciele, którzy z niecierpliwością czekali
na prezentację uczestniczek wydarzenia. Makijaż wszystkim uczestniczkom metamorfoz wykonały wizażystki z FM Group. Uczesanie
zapewnili styliści ze Studia Urody Brand pod okiem pani Katarzyny
Soroki.

SPOŁECZEŃSTWO 49

Elżbieta Gajewska

Katarzyna Kasprzak

Anna Szymańska

Elżbieta Kuzenin-Missok
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Grażyna Kietrys

Dominika Mielniczuk-Bączek

Jolanta Piątkowska

Katarzyna Kubicka
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Magdalena Kołodziejczak

Marta Missok

Justyna Czeszejko

Marta Latkowska
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Sandra Johnes-Baczyńska

Teresa Labisch

Za chwilę wyjście na modowy wybieg podczas finałowego wieczoru w hotelu Unitral
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SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA
• Joanna Biernacka i Paweł Przygórski z Instytutu Pięknego Ciała
(ul. H. Modrzejewskiej 13)
• Małgorzata Olszewska, gabinet Strefa Urody
(ul. Zwycięstwa 150A)
• Anna Ziółkowska, dyrektor Hotelu Unitral Wellness Medical SPA
• Edyta Szuplak-Słupczewska, Dune Dermalogica & SPA Mielno
• Marzena Woch, Gabinet Medyczny Spondylus
(ul. Jana Pawła 21)
• Katarzyna Soroka, Studio Urody Brand
(CH Atrium, Galeria EMKA)
• Maria Najdowska, kosmetyki FM Group
• Katarzyna Kisiel, właścicielka butiku Catherine (ul. Połtawska 8)
• Elżbieta Jasińska, współwłaścicielka butiku FENSI
(ul. Połczyńska 1)
• Anna Blejch, stylistka
• Halina Żmuda, dietetyczka
• Marcin Wiśnik, Amadeus Fitness-Siłownia-Cross
(ul. H. Modrzejewskiej 40)
• Cezary Kulesza, Dune Restaurant Cafe Lounge
• Dorota Lecka, Mydlarenka (ul. Laskonogiego 5)
• Kinga Stefańska, właścicielka Kwiaciarni Fantazja w Będzinie
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HOTEL UNITRAL
OTWARTY NA REGION
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

Jose Torres letnie warsztaty taneczne prowadził z żoną Izabelą

Spośród ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i hoteli, które prowadzą całoroczną
działalność w Mielnie, właściwie tylko Unitral tak samo aktywnie jak o gości z zewnątrz
zabiega o mieszkańców Koszalina i regionu. Ma czym ich przyciągać: basen
solankowy i rekreacyjny, kompleks SPA z zespołem saun i mnogością
zabiegów odnowy biologicznej, a przede wszystkim - co rusz nowe
oferty, w tym nakierowane na wypoczynek rodzinny.

w

ramach oferty UNI FUN DAY rodzina może w niedzielę skorzystać
z atrakcji kompleksu SPA, basenu,
zjeść obiad. Kuchnia w Unitralu ma
domowy smak, a obiady serwowane są w formie bufetu szwedzkiego, a więc każdy wybiera, co chce i je, ile chce. Dostępna jest również
sala fitness, a wszelkie zabiegi relaksacyjne można zakupić z bonifikatą. Kiedy dorośli korzystają na przykład z masażu, dzieci mogą spędzić czas w pokoju zabaw. Marcin Betliński, manager odnowy biologicznej & SPA hotelu Unitral komentuje: - Jesteśmy bardzo otwarci
na region i dlatego stale szukamy pomysłów, które mogą zainteresować mieszkańców Koszalina i innych miejscowości Pomorza. Mamy
ofertę dla każdego, nawet dla kogoś, kto wejdzie dosłownie z ulicy.
Cyklicznie w super atrakcyjnej cenie dostępne są poszczególne
złożone zabiegi relaksujące i kosmetyczne. – Zależy nam na tym, by
jak najwięcej osób z nimi się zapoznało. Oczywiście, ponieważ niektóre z nich trwają nawet po dwie godziny, trzeba się na nie umawiać z wyprzedzeniem – mówi Marcin Betliński. – Te promocje cieszą się dużą popularnością. Przybywa osób, które zamawiają nasz
internetowy newsletter specjalnie po to, by mieć informacje o nich
na bieżąco.

Dużo propozycji wynika wprost z oczekiwań zgłaszanych przez
gości. Jest tak choćby w przypadku Nocnego Saunowania. Bywalcy tych powtarzalnych imprez „wymusili” stały ich termin. Tak
więc w każdy ostatni piątek miesiąca, między godz. 22 a 1 w nocy,
w kompleksie saun odbywa się party, które pozwala nie tylko się
zrelaksować, ale również spotkać ze znajomymi w zupełnie nieskrępowanej atmosferze. Dla urozmaicenia Nocnego Saunowania goście zaproponowali, by poszczególne spotkania miały tematyczny
charakter. Październikowe nawiązywało do tzw. chmielaków, czyli żniw chmielowych, jako że październik to miesiąc, w którym tę
roślinę, podstawę smaku złotego trunku, zbiera się i suszy. Z kolei
w ostatni piątek listopada ( 28.11 br.) Unitral po raz pierwszy zaprosi na „Gorące andrzejki w termach hotelu Unitral”.
Podporządkowany rozmaitym tematom jest również plan na
uczniowskie ferie zimowe 2015. W Polsce są one rozłożone na
sześć tygodni - po dwa tygodnie dla poszczególnych części kraju.
W Unitralu zaś każdy tydzień to inny charakter zajęć dla najmłodszych. I podobnie jak latem, warsztaty te poprowadzą gwiazdy, stali
bywalcy Unitrala.
Warsztaty malarskie to domena Hanny Bakuły, malarki i pisarki. Zajęcia teatralne zaproponuje małym gościom hotelu aktorka
Katarzyna Ankudowicz (grająca ostatnio w popularnych serialach
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Hanna Bakuła
„Blondynka” i „O mnie się nie martw”). Paulina Holtz (znana przede
wszystkim jako Agnieszka Lubicz z serialu „Klan”) zaprosi na warsztaty filmowe, a Jose Torres (muzyk z kubańskim rodowodem) wraz
z żoną Izabelą – na taneczne. Warsztaty fotograficzne poprowadzi
znany fotograf gwiazd pracujący najczęściej dla pisma „VIVA”. A na
finał ferii zaplanowano tydzień morsowy, bo coroczną tradycją
Mielna jest w drugim tygodniu lutego Międzynarodowy Zlot Morsów, podczas którego wspólnej zimowej kąpieli w Bałtyku zażywa
blisko półtora tysiąca twardzieli i twardzielek.
Wymienione osoby to nie wszyscy znani przyjaciele Unitrala. Bywali lub bywają tam również Artur Barciś, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Skrzynecka, Joanna Kurowska, Magdalena Waligórska…
Spotkać ich można o każdej porze roku. Anna Ziółkowska, dyrektor
Hotelu Unitral Wellness Medical SPA, mówi: - W kontakcie z nimi nie
istnieje mit gwiazdy jako osoby nieprzystępnej i zarozumiałej. Nikt tu
nie przemyka w czarnych okularach, unikając kontaktu i starając się
wtopić w tło. To cudowni, ciepli ludzie, którzy wypoczywają jak każdy inny gość, chętnie angażując się w rozmaite wydarzenia, otwarci,
gotowi do rozmów i beztroskich żartów. Okazuje się, że w codziennym obcowaniu są po prostu sympatyczni, naturalni i zrelaksowani.
Najwyraźniej czują się u nas dobrze, bo chętnie do nas wracają.
Świetny kontakt z gośćmi kategorii VIP to również sposób hotelu
na promocję. – Zadowolone z pobytu gwiazdy mówią o tym, więc
informacja o Unitralu rozchodzi się szerokim echem – dodaje dyrek-

Aktorka Magdalena Waligórska w towarzystwie dyrektor
Anny Ziółkowskiej i Anny Najgebaur, marketing hotelu Unitral

Katarzyna Skrzynecka
tor Anna Ziółkowska. – Nie ma chyba skuteczniejszej promocji niż
taka osobista rekomendacja wymagającego i świadomego gościa.
„Ambasadorów” hotel ma zresztą więcej. Są w tym gronie na
przykład piłkarki ręczne ekstraklasowej drużyny Energa AZS Koszalin, której sponsorem jest Unitral. Sportsmenki na szczególnych
warunkach mogą korzystać z oferty kompleksu SPA, ale również
mają możliwość zapraszania swoich znajomych. – Takie działania
to nie przypadek. Staramy się reagować na to, co wartościowego
dzieje się w regionie i uczestniczyć w tym wszystkim. Stąd również
wspieranie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i udział w przedsięwzięciach charytatywnych – informuje Anna Najgebaur z działu
marketingu.
Od lat w Unitralu odbywają się karnawałowe bale charytatywne, z których dochód jest przeznaczony na stypendia dla
biednej uczącej się młodzieży z terenu gminy Mielno. Zawsze
uczestniczą w nim przedsiębiorcy, społecznicy i inne osoby,
chcące wspomóc cel akcji. Oprócz części wpływów z biletów,
fundusz stypendialny powiększają również wpływy z okolicznościowej loterii fantowej i aukcji przedmiotów podarowanych
przez znane osoby. Hotel zaś odwzajemnia się za hojność gościom upominkami w postaci zaproszeń do kompleksu SPA.
Najbliższy bal, podobnie jak zeszłoroczny, poprowadzi Katarzyna
Skrzynecka. Jego termin nie został jeszcze potwierdzony, ale najpewniej będzie to w styczniu 2015 roku.

Dorota Zawadzka (Super Niania) z gośćmi hotelu

Katarzyny Ankudowicz z dziećmi a warszatów teatralnych
Paulina Holtz
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Nie wierzę w jedną prawdę
Foto: archiwum Anki Grupińskiej

O Koszalinie z jakiego wyjechała i do jakiego powraca, o trudnym czasie przemian
i stosunku Polaków do Żydów z Anką Grupińską, pisarką i dziennikarką
rozmawia Piotr Pawłowski

z

jakiego Koszalina pani wyjechała?
– Z takiego jak dzisiaj. Pamiętam Koszalin jesienią: liście są żółte, czerwone, wracam z liceum, idę koło WDK [Wojewódzki
Dom Kultury, dzisiaj Centrum Kultury 105
– wszystkie dop. pp], to jedno z moich ulubionych miejsc, tędy odprowadzam przyjaciółkę, która mieszka na Mickiewicza. Myślałam wtedy: „Boże, jak
chciałabym już wyjechać z tego Koszalina”.
Dlaczego chciała pani wyjechać?
– A co mogłabym tu robić?! Był siedemdziesiąty piąty rok. Chciałam przede wszystkim studiować.
Co z dzieciństwa pielęgnuje pani w pamięci?
– Ławki, drzewa, park, rzeczka – ten krajobraz kojarzy mi się z dzieciństwem i ze spacerami z ojcem. Miałam wtedy sześć, siedem lat.
Koszalin był zupełnie inny, nie było tej brzydkiej architektury, której
teraz widzę mnóstwo. Było więcej domów odrapanych, ale miały
klasę, siłę, zwłaszcza te poniemieckie. Mieszkałam na ulicy Armii
Czerwonej [dzisiaj: Piłsudskiego], w budynku z lat sześćdziesiątych,
a kawałek dalej, na tej samej ulicy, stały piękne wille poniemieckie.
Co znajduje w pani pamięci więcej miejsca: ludzie, miejsca, czy
wydarzenia?
– Bez wątpienia ludzie.
Dzisiaj ma pani swoje miejsca w Koszalinie?
– Nie mam dystansu do Koszalina, wracam tu co kilka miesięcy.
Każdej wizycie towarzyszą dwa uczucia. Pierwsze to – nieco depresyjna – świadomość minionego czasu, jego upływu i nieodwracalności przemijania. Drugim są próby przywoływania przeszłości, najczęściej dotyczące ludzi. Dzisiaj znowu to przeżyłam.
Proszę o tym opowiedzieć.
– Wczoraj wspominałam z przyjaciółką kolegę, którego znałyśmy
w młodości. Zmarł, ostatni raz widzieliśmy się w okolicy matury. Dzisiaj nogi same zaniosły mnie do klatki, pod drzwi, za którymi mieszkał. Zapukałam, bo pomyślałam sobie, że może została tam jeszcze
jego siostra, która nagle wyłoniła mi się z pamięci. Dokładnie taka,
jaką była wtedy – Ela.
Wybrane publikacje: „Po kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami”, „Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego”, „Odczytanie listy. Opowieści o powstańcach żydowskich”,
„Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydzkich kobiet”,
„Buntownicy. Polskie lata 70. i 80.”, „12 opowieści żydowskich”.
W pani książkach ludzie są najważniejsi.
– Ludzie są największą skarbnicą tego, co nam do życia najbardziej potrzebne. Poza jedzeniem, co oczywiste, do życia niezbędne jest napychanie się emocjonalno-intelektualno-duchowe. Na
różnych poziomach ludzie mają te potrzeby, ale ona zawsze jest
ważna.
Lata siedemdziesiąte: studia w Poznaniu, działalność opozycyjna, publikacje w pismach podziemnych. Były to pani świadome
wybory?
– Jestem świadomą osobą. Była to jedyna postawa, jaką w tamtym czasie mogłam przyjąć. Nikt mnie do niej nie zmuszał.
Skąd brał się pani sprzeciw?
– Wszystko, co dotyczyło tamtego systemu było obrzydliwe.
Nie wszyscy jednak się sprzeciwiali.
– W moim przypadku tych baz sprzeciwu było kilka. Po pierwsze,
sprzeciw brał się z domu. Moi rodzice nie byli opozycjonistami, ale
przejawiali zdecydowaną niechęć do wszystkiego, co wokół, a gloryfikowali to, co było przed wojną. Po drugie, jak człowiek dojrzewa, wszystko ma być jak w poezji: czyste, pełne miłości, przyjaźni
i dobra. Gdy na tym etapie spotyka się z zakłamaniem dorosłych
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ludzi, zaczyna czuć wstręt. Tak czułam tu, w Koszalinie, a na studiach
szukałam kontaktów, które mogły mnie doprowadzić do możliwości działania.
Co było w pani przypadku punktem zwrotnym?
– Trygerem [z ang. wyzwalacz] była śmierć studenta Staszka Pyjasa
[działacz opozycyjny Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w maju 1977 roku].
Po jego zabójstwie właściwie nie było już o czym mówić. „Skoro ta
władza morduje ludzi, jest jeszcze bardziej obrzydliwa niż sądziłam”
– myślałam.
Co było pani testem dojrzałości człowieka?
– Niepotrzebnie mówi pan w czasie przeszłym (uśmiech). Myślę,
że tego egzaminu końcowego jeszcze nie zdałam, on jest wciąż
przede mną. Dopóki człowiek żyje, tylko aspiruje do swojej dojrzałości.
Na zaproszenie CK 105 Anka Grupińska uczestniczyła w spotkaniu z czytelnikami, które odbyło się w Clubie 105. Promocji
trzech książek pisarki towarzyszyła prezentacja zdjęć zawartych
w „12 opowieściach żydowskich” (Czarne, 2013).
Rok osiemdziesiąty i „Solidarność”, a zaraz potem stan wojenny
i kraj w nędzy: reglamentacja, kartki, puste półki. Miewała pani
momenty zwątpienia?
– Miałam, opowiem o najważniejszym. W osiemdziesiątym
ósmym roku poczułam tak przytłaczającą beznadzieję, że postanowiłam zrealizować to, o czym myślałam od kilku lat – wyjechać do
Izraela. Dostałam zaproszenie, więc chciałam pojechać na pierwszą
polsko-izraelską konferencję naukową do Jerozolimy, ale władza
odmówiła mi paszportu. Poszłam na milicję i zrobiłam potworną
awanturę.
REKLAMA

Lato 2015
rabaty do 20%

Komfortowe autokary
z wyjazdem z Koszalina
Grecja, Hiszpania, Bułgaria,
Albania, Włochy, Francja.
Wypoczynek, wycieczki objazdowe,
wypoczynek + zwiedzanie
www.odys-wczasy.pl, odys@odys-wczasy.pl
Biuro Turystyczne ODYS Koszalin
ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31
ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52
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Szukam ludzi dobrych i chcę się nimi otaczać. Uciekam od agresji,
Dali pani paszport?
– Tak, wyjechałam w październiku. Był to jeden z najważniejszych gardzę głupotą.
Kiedy odkryła pani w sobie potrzebę upamiętniania historii Żyzwrotów w moim życiu. Wymiękłam, poczułam bezsens mojej opozycyjnej roboty, już nie mogłam pisać, czytać, myśleć. Wróciłam po dów polskich i relacji polsko-żydowskich?
– Przełomowym momentem było dla mnie poznanie Marka
czwartym czerwca osiemdziesiątego dziewiątego roku i zobaczyłam, że moje koleżanki i moi koledzy są teraz ważni, utytułowani. Edelmana [działacz polityczny i społeczny, lekarz kardiolog, jeden
z przywódców powstania w getcie warszawskim] w osiemdziesiąZrobiło się śmiesznie (uśmiech).
tym piątym roku. Przez niego zaczęłam inaczej widzieć świat, Marek
A wcześniej – było straszno?
– Bywało. Na przykład rano. Budziłam się z obawą, że przyjdą, bo był dla mnie nauczycielem, ojcem i przyjacielem.
Jakie były pani spotkania z Markiem Edelmanem?
najczęściej przychodzili nad ranem, o szóstej, żeby człowieka wy– Znaliśmy się dwadzieścia pięć lat. Ilekroć wracałam z Izraela,
ciągnąć, zanim wyjdzie z domu. Budziłam się wpół do szóstej i najechałam do Łodzi – do Marka. Podczas pracy nad książkami „Ciąsłuchiwałam.
gle po kole” i „Odczytanie listy” jeździłam do niego przez kilka lat
Jak odnalazła się pani w Polsce po transformacji?
co dwa tygodnie. Wiele go– W ogóle nie mogłam się
dzin przesiedziałam przy jego
odnaleźć, ale nie z powodów
okrągłym stole. Trudno mówić
politycznych. Rozwaliło się
o spotkaniach, utrzymywałam
moje życie prywatne, chciałam
z Markiem stały kontakt. A najza wszelką cenę wrócić do Izraważniejsze dla mnie było rzeela. Wyjechałam do pracy, po
czywiste obcowanie z przeszłosiedmiu latach wróciłam do
ścią. Przez Marka ta przeszłość
Polski.
była dla mnie teraźniejszością.
Co zmieniłaby pani w naszej
Ponad dwadzieścia osiem
nowej rzeczywistości?
procent Polaków deklaruje
– Nic. Zupełnie nic. Życie
otwarcie swój antysemityzm.
samo się oczyszcza. Co cieZmienia się niewiele, trudno
kawe, mój syn, który chodzi
mówić o pojednaniu. Dlaczedo wielokulturowego liceum,
go?
zresztą imienia Jacka Kuronia,
– Poziom ludzkiej głupoty
z czego jestem niezwykle dumjest chyba constans. Antysemina, bo Jacek Kuroń był moim
ci nie lubią Żydów nie dlatego,
ukochanym Jackiem, więc mój
że cokolwiek o nich wiedzą, że
syn osiemnastoletni mówi:
czegokolwiek się o nich dowie„Wiesz, wstydzę się ciebie”.
dzieli. Nie lubią, bo nie lubią,
„Dlaczego?” – pytam. A Jakub
na to nie ma recepty. [po naz pretensją: „Gdyby nie tacy jak
myśle] Ten stosunek do Żydów
ty, Związek Radziecki istniałby
zmieni się, ale w perspektywie
do dzisiaj”.
dużo dłuższej niż dwadzieścia
Nie rozumiem.
czy trzydzieści lat.
– Są ludzie, którzy mitologiMówi pani o dziesiątkach
zują Związek Radziecki, niewielat?
le wiedząc. Syn sam sobie tego
– O  setkach. Potrzeba setek
nie wymyślił, w jego liceum, za
lat, by nasze „antropologiczne”
sprawą nauczycieli o różnych
nastawienie wobec świata, wopoglądach, taki pogląd rówbec jego obrazu uległo przenież da się usłyszeć.
Anka Grupińska – pisarka, dziennikarka, współautorka wystaw,
formatowaniu. Świat również
Czuje się pani bohaterką
autorka i koordynatorka projektów historii mówionej. Pochodzi
podlega przemianie i dlatego
tamtych lat, wydarzeń, przez Koszalina. Absolwentka UAM w Poznaniu. Współpracowała
jest szansa na lepszość – naszą
mian?
z poznańskimi pismami podziemnymi. Wydawała dwumiesięczi świata.
– Proszę nie żartować
nik „Czas Kultury”. W latach 1988-1989 mieszkała w Izraelu, opraCzym dla pani – dokumenta(uśmiech). Oczywiście, że nie.
cowując wspomnienia ocalałych z Zagłady. W latach 1991-1993
listki – jest prawda?
Nie lubię koncepcji bohaterbyła attache kulturalnym w Ambasadzie Polskiej w Tel Awiwie.
– Nie istnieje coś takiego jak
stwa. Czuję się osobą, która
prawda. Nie ma jednej prawdy,
stara się żyć świadomie. Wtedy
– tak sobie myślę – może byłam po prostu społecznie bardziej za- każdy z nas ma swoją.
Czyli – pani zdaniem – może być kilka wersji prawdy?
angażowana. Ludzie zachowują się uczciwie albo nie – to jedyne,
– Nie wersji, tylko kilka osobnych prawd – kompletnych, pełnych,
co nas różni. Często bohaterstwem określa się zachowania uczciwe,
jednoznacznych. Oczywiście, można je później wartościować, mótak jakby nieuczciwość była normą.
W dwa tysiące ósmym roku odmówiła pani przyjęcia Krzyża Ka- wić, że ta prawda ma takie minusy, a tamta takie plusy – ale jednej,
kanonicznej, jak chciałby wielu, nie ma.
walerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Dlaczego?
Marek Edelman powiedział, że pani tworzy pomniki ze słów na
– Ponieważ miałam go otrzymać za – przywołam z pamięci – działania na rzecz stosunków polsko-żydowskich, czy jakoś tak (uśmiech). cmentarzu pamięci o tamtych ludziach. Kiedy to dzieło uzna pani
Kompletna paranoja. Krzyże, ordery, medale... błagam pana. Czy ja za zakończone?
– Właśnie teraz, po trzydziestu latach, najnowsza moja książka
jestem Lenin? Nie!
Dlaczego nowa Polska tak łatwo wyparła się swoich bohaterów [„12 opowieści żydowskich”] była ostatnią z tej serii, o tej tematyce.
Gdy Marek umarł [w 2009 roku], wiedziałam, że ta moja żydowska
współczesnych – opozycjonistów PRL?
– Nikomu nic nie jesteśmy winni. Nie myślę kategoriami patrio- podróż w przeszłość przez obecność się kończy. Co więcej, moje
tyzmu, zrywów narodowościowych, tylko wartości uniwersalnych spotkanie z czytelnikami w Koszalinie było ostatnim w związku
– dobra i zła. Przynajmniej staram się je rozpoznawać i reagować. z moimi książkami żydowskimi. Było przyjemnie. Dziękuję.

SPOŁECZEŃSTWO 59

DO ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA
MOŻNA WTŁOCZYĆ
NOWE ŻYCIE
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

Ożywienie centrum miasta przez spowolnienie ruchu samochodowego i przebudowę
ulicy Zwycięstwa. Budowa hali targowej przy ulicy Połczyńskiej. Konsekwentny rozwój
miasta w kierunku północnym. Być może połączenie Mielna z gminą miejską Koszalin.
Rozbudowa strefy ekonomicznej. Kolejka gondolowa znad morza do Góry Chełmskiej.
To najważniejsze cele strategiczne Koszalina na najbliższe lata według Tomasza
Sobieraja, zastępcy prezydenta miasta, z którym rozmawiamy na finiszu
obecnej kadencji samorządu.

p

rzebudowany plac przed ratuszem jest widomym znakiem nowego myślenia o roli
śródmieścia Koszalina. Radni kończącej się
kadencji podjęli uchwałę, rozpoczynającą
zmiany planu zagospodarowania tej części
miasta.
- Do tego planu podeszliśmy zupełnie
inaczej niż do jakiegokolwiek innego, inaczej niż kiedykolwiek
wcześniej. Najpierw rozpoczęliśmy dyskusję z przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność w tym rejonie i z fachowcami, czyli architektami, urbanistami, drogowcami, żeby wypracować najlepszy
możliwy pomysł i wpisać go do planu.
- Jest Pan tą osobą, która w czasie konsultacji zbierała różne
wyobrażenia i pomysły na temat centrum Koszalina. Jakby Pan
podsumował to, co jest wspólne dla tych wszystkich propozycji
i oczekiwań? Jaki jest ich wspólny mianownik?
- Na pewno likwidacja „autostrad” jakimi są w tej chwili ulica
Zwycięstwa i ciąg Młyńska-1 Maja, czyli dwie drogi krzyżujące się

w samym centrum miasta. To nie znaczy, że chcemy zmieniać układ
drogowy i zamieniać te ulice w wielki deptak. Byłoby to absurdalne
i szkodliwe. W czasie naszych dyskusji jeden z architektów podał
przykład baru z kanapkami, który dobrze funkcjonował dopóty, dopóki można było pod jego drzwi podjechać autem. Kiedy na skutek
zmiany organizacji ruch dojazdu już nie było, liczba klientów dramatycznie spadła, a właściciel w końcu lokal zamknął, bo zbankrutował. To pouczające. Zamiast zamykać, trzeba otwierać dla ruchu
ulice, które obecnie nie są drożne, a dwie wspomniane „autostrady”
spowolnić. Śródmieście, ścisłe centrum, musi konkurować atrakcyjnością z centrami handlowymi, które przejęły rolę serca miasta.
- To kluczowy element. Niektórzy sceptycznie wypowiadający
się komentatorzy, szczególnie na forach internetowych, podważają sens takiego stawiania sprawy. Mówią, że to niemożliwe, by
wygrać z atrakcyjnością centrum handlowego.
- W centrum handlowym nie ma katedry, parku, rynku z fontanną i wielu innych rzeczy, które mogą być zachętą do spaceru. Nie
ma też świeżego powietrza, unikalnego klimatu wąskich uliczek.
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Można sobie różne rzeczy udowadniać, ale warto w końcu zacząć
działać, żeby się przekonać, czy coś jest albo nie jest możliwe. Od
kilku lat słyszymy, że życie przeniosło się do Atrium. Wierzę, że teraz ten trend można odwrócić, zrobić wszystko, aby wróciło ono do
śródmieścia. Ale to musi się wiązać z tym, że te pasy ruchu muszą
zostać zmniejszone, aby przynajmniej część drogi oddać ludziom.
Powstanie inna niż dotąd przestrzeń. Pojawią się miejsca, gdzie będzie można spacerować, przysiąść, odpocząć. Kilka lat temu odbył
się eksperyment z deptakiem – udany czy nieudany, różnie można to oceniać. Udowodnił jedną rzecz, którą wiemy dziś na pewno:
taki deptak nie jest możliwy, jeśli nie wyeliminujemy tranzytu przez
centrum miasta. Najpierw musimy ruch tranzytowy przekierować
na ring pierwszy i drugi, a potem dopiero możemy zwężać a nawet
przebudowywać ulice Zwycięstwa, 1 Maja i Młyńską, otwierając jednocześnie te wszystkie boczne uliczki, które jak krwiobieg wtłoczą
życie w śródmieście.

Na początku nowej kadencji pokusiłby się o rozpoczęcie
dyskusji nad połączeniem Mielna i gminy Koszalin.
Nie mówię tu o „wrogim przejęciu”, ale o zasadzie
partnerskiej, o wzajemnych korzyściach płynących
z takiej współpracy.
- Czyli dopuszczacie, że te zamknięte dotąd małe uliczki, na
przykład Słowackiego, Mickiewicza czy Jana z Kolna, w styku
z ulicą Zwycięstwa zostaną udrożnione i zostanie dopuszczony na
nich ruch jednokierunkowy?
- Kiedyś zostały one zamknięte na rzecz przepustowości ulicy
Zwycięstwa jako tranzytowej, by można było bezkolizyjnie i szybko
przemieścić się nią ze wschodu na zachód, a ulicami Młyńską i 1
Maja z północy na południe. Ten ruch musi być wyrzucony na te
dwa pierścienie małej obwodnicy. Wtedy dopiero będzie można
myśleć o zmianach. Pewnie rzeczywiście w wielu miejscach skończy
się to na ruchu jednokierunkowym, bo wtedy umożliwimy parkowanie po jednej ze stron takiej uliczki.
- Na którymś ze spotkań konsultacyjnych architekt Wojciech Subalski pokazywał tę koncepcję i podał wtedy konkretną liczbę możliwych dodatkowych miejsc do parkowania, jakie by powstały.
- Tak, dokładnie to wyliczył, a jego szacunkom można zaufać, bo
jest fachowcem. Podał też obrazowy przykład, jak ulica Zwycięstwa
ze względu na ogromny ruch samochodów zniechęca do zakupów:
spod „Rybuli” do baru „Piccolo” na wprost jest parę kroków. Ale kiedy trzeba kawał obejść, żeby dotrzeć do przejścia dla pieszych na
rogu Rynku Staromiejskiego albo przy starym Empiku, to nam się
tej pizzy odechciewa (śmiech).
- Zwłaszcza, że ta ulica jest pokonywana przez samochody szybko. Nadużywanie prędkości jest na niej niemal normą.
- Ruch jest szybki, bo droga jest dla kierowców za wygodna. Ma
po dwa pasy ruchu w obie strony, niewiele skrzyżowań i przejść dla
pieszych .
- Czy są pomysły na kolejne, większe parkingi, które byłyby
w bliskości ulicy Zwycięstwa? Parkingi przy Muzeum Okręgowym
albo na ulicy Grunwaldzkiej kilka lat temu były puste i nikt z nich
nie korzystał. Obecnie są pełne, a ludzie zaakceptowali już konieczność, że trzeba kawałek się przejść, żeby coś załatwić.
- Sama przebudowa śródmieścia to będą bardzo duże nakłady
finansowe. Miasto samo, z własnego budżetu, nie powinno się porywać na taki wysiłek. Do tego będą potrzebne środki zewnętrzne. Nadbudowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej będzie jednym
z elementów przebudowy śródmieścia. Chcemy, żeby była to jedna, logiczna całość: zawężanie ulicy na rzecz chodników, możliwość
powstawania kawiarenek razem z obsługą parkingową czy powstanie parkingu przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej.

- Obszar bezpośrednio przylegający do ulicy Zwycięstwa
w okolicach ratusza to ścisłe centrum. Śródmieściem Koszalina
jest trochę większy obszar. Pierwsza zaprezentowana na Facebooku wizualizacja hali handlowej w miejsce ryneczku przy ulicy Połczyńskiej sugeruje, że zmiany pójdą szerzej.
- Trochę nam się ta wizualizacja wymsknęła. Chcieliśmy zrobić event poświęcony przyszłej hali targowej, by pokazać projekt
mieszkańcom. Ale skoro już się to publicznie pokazało, to możemy
i niej już mówić…
- Ta wizualizacja nasuwa pytanie, jak tam, przy ulicy Połczyńskiej, będzie można zostawić samochód. Takie miejsce drobnego
handlu będzie się cieszyło większym powodzeniem, jeśli będzie
można łatwo zostawić auto i pójść tam na chwilę.
- Niestety, tam miejsca jest mało, więc cudów się nie wymyśli.
- Skoro pojawia się wątek hali, nasuwa się pytanie o jej parametry, tzn. ile jest tam przewidzianych stanowisk, boksów?
- Nie ma jeszcze szczegółowego projektu, to na razie koncepcja. Ale już w przyszłym roku chcemy taką halę o lekkiej konstrukcji
zbudować. Głównie stal, szkło i drewno. Wreszcie godne warunki
do handlowania.
- Kluczowe dla takiego śródmieścia jak koszalińskie, rozbitego
i właściwie nieistniejącego w jego właściwej funkcji, w którym są
tylko pojedyncze odseparowane punkty typu restauracja czy kawiarnia, wydaje się skumulowanie tej oferty. Czy samorząd myśli
o jakichś ruchach, które służyłyby stymulowaniu działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej?
- Samo zawężanie pasów drogowych spowoduje, że ogródek,
który byłby lokalizowany przed restauracją, nie byłby w pasie drogowym, więc nie byłoby dodatkowych opłat za zajęcie pasa drogowego, a są one bardzo wysokie. Nie będzie to już pas ruchu, to
będzie chodnik w zasobie gminy. Podobnie rynek był kiedyś elementem pasa drogowego i każda lokalizacja, każda impreza wymagała zajęcia pasa drogowego i wnoszenia wysokich opłat. Po
wyjęciu z tego pasa drogowego kwoty są zupełnie inne, bardziej
zachęcające i można je regulować zarządzeniem prezydenta.
- I jest mniej formalności, które są dotkliwe dla organizatorów
imprez...
- Możliwe są nawet użyczenia, które są niemożliwe przy zajęciu
pasa drogowego. Użyczenie, czyli jednorazowe udostępnienie lub
krótkotrwałe udostępnienie non-profit. Prezydent ma większe pole
manewru niż Zarząd Dróg Miejskich, będący zarządcą pasa drogowego
- Ewentualna przebudowa ulicy Zwycięstwa potrwa. Czy będzie
to jednorazowa inwestycja, czy też etapowa, rozłożona na lata?

Od kilku lat słyszymy, że życie przeniosło się do Atrium.
Wierzę, że teraz ten trend można odwrócić, zrobić
wszystko, aby wróciło ono do śródmieścia.
- Nie sądzę, by było nas stać na wszystko za jednym pociągnięciem. Nawet przy zdobyciu wielkich środków unijnych, bo wkład
własny musiałby być ogromny. Jednak jestem przekonany, że musimy to zakończyć do 2020 roku (końca tzw. unijnej perspektywy
finansowej dop. red.), bo pewnie już potem tak wielkich środków
zewnętrznych mieć nie będziemy.
- Państwo myślą zatem o tym projekcie w kategoriach ostatniej
szansy?
- Może nie ostatniej szansy, ale ostatniej tak dużej szansy. To
kwestia wielkości środków, bo nie sądzę, że po 2020 roku środki
te się skończą. Po prostu będą mniejsze. I to nie dlatego, że Unia
taka jest zła. Wskaźniki ekonomiczne na tyle się poprawią, że utracimy uprzywilejowany status. Majętność Polski będzie tak duża, że
przekroczymy unijne progi i nie będziemy mogli dostawać dużej
pomocy z zewnątrz.
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- Jakie są kluczowe terminy przygotowywania wspomnianej na
początku naszej rozmowy zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego? Ile to zajmie czasu?
- Nie chcemy tego zrobić w sposób typowy. Dlatego zamierzamy
we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosić
konkurs, który składałby się z dwóch etapów. Pierwszego – koncepcyjnego, dotyczącego nie tylko ulic Zwycięstwa i 1 Maja. Na tym
etapie startujący architekci i urbaniści nie musieliby ponosić dużych
kosztów. Dopiero drugi etap - myślę, że SARP będzie go rozstrzygał - będzie wymagał założeń bardziej szczegółowych. W drugim
etapie będzie może trzech-pięciu zawodników. Dopiero po tym
konkursie tak naprawdę zaczniemy pracować nad planem, zbierać
uwagi oraz konsultować te rozwiązania, które zostaną wstępnie wybrane. Pod dyskusję pójdą również te niewybrane, ale zawierające
elementy warte uwagi.
- Zaproszenie Stowarzyszenia Architektów Polskich wskazuje,
że uspołeczniają Państwo proces decyzyjny. Nie będzie to arbitralna decyzja podjęta w gabinecie prezydenta?
- Nie jesteśmy architektami ani urbanistami. Chcemy skorzystać
z pomocy ekspertów, bo oni się po prostu na tym znają. Poza tym
SARP w niejednym takim procesie uczestniczył, więc ma cenne doświadczenie, które się tu bardzo
przyda.
- Jesteśmy w końcówce kadencji samorządu. Jest Pan młodym człowiekiem, od trzech lat
zastępcą prezydenta Koszalina.
Co dla Pana jest najważniejszą
korzyścią osobistą, czego Pan
się nauczył w tym czasie?
- Trudne pytanie. Wolę być
oceniany, niż samemu sobie
wystawiać noty. Kiedy byłem
wcześniej szeregowym urzędnikiem w ratuszu, najgorszą rzeczy
było to, że miałem pomysły, ale
nie było szans na ich realizację,
bo miałem ograniczone prawo
decyzji. Tu mam zdecydowanie
większą moc sprawczą. Mogę
swoje pomysły realizować,
oczywiście przy współpracy
z wieloma osobami. Mogę realnie wpływać na rzeczywistość
i pomagać ludziom, bo taka jest
moja rola. I to doświadczenie
chyba jest najważniejsze.
- Wybory to doza niepewności, czy będzie ciągłość personalna,
czy nie. Na pewno istnieją sprawy, które wymagają kontynuacji
albo rozpoczęcia realizacji niezależnie od tego, kto będzie kierował miastem. Co z Pana punktu widzenia jest najistotniejsze?
- Mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim kierunek strategiczny, czyli
rozwój w kierunku morza. Także śródmieście, którego przebudowa
wymaga współpracy na wielu polach, nie tylko prezydenta z radnymi, lecz też z marszałkiem województwa i rządem RP, bo tam należy
szukać pieniędzy na nasze inwestycje. Koncepcje drogowe zostały
już właściwie dopełnione. Trzeci pierścień myślę, że najwcześniej
będzie realizowany za jakieś 15 lat - wtedy będzie on potrzebny,
szczególnie południowo-zachodniej części miasta. Dokończenia
wymaga projekt informatyczny. Udało się nam podłączyć do szerokopasmowego Internetu nie tylko każdą szkołę, urząd czy miejską
instytucję, lecz każdą salę lekcyjną na każdym etapie nauczania. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, któremu udało się to zrobić.
- Podejrzewam, że niewiele osób w Koszalinie ma tego świadomość.
- Gdy odbierałem w Gdańsku nagrodę za to - Złotą Małpę, patrzyłem na prezydenta Gdańska, jak robił coraz większe oczy, że udało
się nam to zrobić. W każdej klasie jest końcówka światłowodu, ale

nie ma komputera czy rzutnika. I to jest kolejne zadanie. Istotny jest
też rozwój Strefy Ekonomicznej. Strefa, którą mamy dzisiaj, zostanie
niedługo zagospodarowana, bo grunty zostały już sprzedane. Kolejne zezwolenia na budowę są wydawane, zakładane są kolejne
zakłady pracy. Dlatego uruchamiamy kolejną dzielnicę przemysłową, pomiędzy ulicami Szczecińską i Lechicką. Uzbrojenie tego terenu jest niezwykle ważne. W zeszłym roku została podjęta uchwała,
aby niemalże 43 ha ze 100 ha tej dzielnicy włączyć do Podstrefy
Koszalin Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej.
- Nowa ulica, a właściwie część ringu od skrzyżowania ulicy Bohaterów Warszawy i Szczecińskiej w kierunku Lechickiej spowodowała, że ten teren stał się dostępny. To jest wymarzone miejsce
na inwestycje. Z jednej strony jest dostęp drogowy, z drugiej jest
linia kolejowa.
- Jest to w rejonie ulicy Szczecińskiej, która jest przemysłowa. Jest
tam już Royal Greenland i Espersen. Żaden przemysł w tym miejscu
nie będzie nikomu przeszkadzał, a usługi będą mogły się rozwijać.
- Wracając do wątku osi północnej. To myślenie o Koszalinie
jako o mieście morskim…
- Na początku nowej kadencji pokusiłby się o rozpoczęcie dyskusji nad połączeniem Mielna i gminy Koszalin. Nie mówię tu o „wrogim przejęciu”, ale o zasadzie
partnerskiej, o wzajemnych
korzyściach płynących z takiej
współpracy. Oprócz przyszłego
akwaparku, mamy kina, teatr,
filharmonię. To są elementy, na
które gminy Mielno nigdy nie
będzie stać. Ta współpraca jest
aż nadto oczywiście korzystna.
- Czy są jakieś prace studialne nad tym, jakie atrakcje
po tej stronie jeziora można
wykreować? Tak, aby nie tylko
woda i piasek w Mielnie były
magnesem dla letników i żeby
zaglądali oni chętniej do Koszalina?
- Najistotniejsza jest oferta
kulturalna. Konkurować z morzem można tylko wtedy, gdy
nie ma pogody. Mamy festiwale, które przyciągają turystów.
Obecność na festiwalu może
być połączona z wypoczynkiem
nad morzem. Jest to system naczyń połączonych. Wspomnę
tu o kolejce gondolowej. Pewnie dużo osób mogłoby przyjechać
do Koszalina tylko po to, aby spróbować tej atrakcji. Do pokonania
są trzy bariery, które sprawiają, że kolejka miejscami byłaby bardzo
wysoko zawieszona a widoki oszałamiające: linia kolejowa, linia wysokiego napięcia i samo jezioro. Prace nad tą koncepcją trwają.
- Wielu ludzi takie dalekosiężne wizje dyskredytuje, ale bez spojrzenia w szerszej perspektywie nie da się nic istotnego zrobić.
- Takie kolejki funkcjonują na całym świecie, nie tylko w górach,
ale też w poziomie: w Ameryce Południowej, w Barcelonie, w Londynie. To koszt szacowany przez firmę Doppel Mayr, specjalizującą
się w takich inwestycjach, na mniej więcej 100 milionów złotych.
To wydatek taki jak na akwapark czy pierścień drogowy. Nie jest
to żadne science fiction. To po prostu typowe założenia rozwoju
miasta na przyszłość, gdzie wizje rozwoju przeplatają się z realnymi
możliwościami. Trzeba planować z odwagą, bo tylko odważni generują prawdziwy rozwój. Koncentrując się na codziennych potrzebach wybiegamy też w przyszłość. Na tym polega rozwój. Biznesmeni planują swoje inwestycje w perspektywie 15-20 lat do przodu,
staramy się myśleć dalej, tak żeby przygotować im podstawy do
długofalowych inwestycji. Wprowadziliśmy miasto na drogę dynamicznego rozwoju, musimy to kontynuować.
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WOJNA LALEK
Autor: Agata Ossowska

Kobietom z birmańskiego plemienia Padaung od dzieciństwa zakłada się na szyje
kolejne metalowe obręcze. W Chinach jeszcze dziś można spotkać ofiary deformującego
bandażowania stóp. Kobiety z niektórych afrykańskich plemion rozcinają swoje uszy
i wargi i wkładają w nie coraz większe przedmioty, rozciągając te fragmenty ciała do
monstrualnych rozmiarów. Takie praktyki wydają się nam trudne do zaakceptowania,
obce, czasem wręcz odrażające. Dzieją się gdzieś indziej i możemy ewentualnie
obejrzeć je w telewizji. W przerwie na reklamę wracamy do znanego nam świata,
a w nim… pojawia się nieustannie ta sama kobieta. Miewa różne kolory i długości
włosów, zmienia się jej spojrzenie, a nawet rozmiar biustu, ma jednak pewną
stałą cechę – jest bardzo szczupła. Jak to się stało, że chuda modelka
stała się wzorem do naśladowania dla milionów kobiet?

k

ażdej kulturze i każdym czasom można przypisać jakiś kanon urody. Kobiety
z obrazów Rubensa i postacie z gotyckich
malowideł wyglądają jak przedstawiciele
zupełnie innych gatunków. Duże różnice w tym jak wyobrażamy sobie piękno,
widać nawet w modach na określone uczesania i makijaże, które
zmieniają się przecież jeszcze szybciej niż wielkie prądy artystyczne.
Czy próba podążania za tymi trendami to coś złego?

- Kanon piękna to nic innego, jak formatowanie, tworzenie szablonów – wyjaśnia Aleksandra Kijewska, psycholog kliniczny. –
Samo w sobie to zjawisko nie jest niczym niebezpiecznym. Kanony
się zmieniały, ale istniały zawsze, począwszy od czasów prehistorycznych i starożytnych.
Nowa nie jest wcale także przesadna szczupłość, już wiele stuleci,
a nawet tysiącleci temu ideałem bywała sylwetka znana nam z dzisiejszych pokazów mody.
- Już w przypadku jednego z władców starożytnego Egiptu, fa-
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raona Echnatona, zdarzyło się, że patologiczna, bo zdeformowana
przez zespół Marfana*, nienaturalnie szczupła, wydłużona sylwetka,
została uznana za piękną i przejawiającą boskość władcy – opowiada dr Dorota Grubba-Thiede, historyk sztuki i rzeźbiarka. – To przy
okazji dowód na to, że kanony są kreowane nie tylko przez władców (na przykład zalecane przez samego Echnatona przekraczanie
idealizującego kanonu), lecz również przez artystów i ich widzenie
świata. Wybitnie utalentowani autorzy podobizn Echnatona jego
unikatowe fizyczne cechy („mankamenty”) zinterpretowali w zachwycające formą dzieła sztuki, zmieniając zarazem dotychczasowe
ideały estetyczne i oddziałując na późniejsze pokolenia artystów. Fizyczna inność władcy okazała się interesująca dla Egipcjan, a kolejni
artyści coraz częściej tworzyli podobizny ludzi niejako manierystyczne, z wydłużonymi kończynami, szczupłych, ze zdeformowanymi
czaszkami. Także m.in. w baroku wytyczne soborowe były nakazowo- rygorystyczne, lecz mimo to kongenialne osobowości artystów
uczyniły kulturę tej epoki zjawiskiem złożonym i fascynującym.
Szczupłe ciała pojawiały się w kolejnych prądach w sztuce jeszcze
wiele razy. Tendencję do wydłużania i odchudzania ludzkich sylwetek widać w sztuce średniowiecznego gotyku, szesnastowiecznego
manieryzmu czy osiemnastowiecznego rokoko. Prawdziwa rewolucja nadeszła jednak wraz z przełomem XIX i XX wieku, rozwojem
fotografii i filmu.
- Duży wpływ na kanon urody, który zaczął wtedy powstawać
miały eksperymenty fotograficzne i filmowe artystów, nawet takich,
jak (wiązany dotąd niemal tylko z interpretującym stany psychiczne malarstwem) Munch, ale też, co ciekawe, dziewiętnastowieczna
fotografia pornograficzna – mówi dr Dorota Grubba-Thiede. - To
w tamtych zdjęciach widać pierwsze przejawy skrajnej estetyzacji
i uprzedmiotowienia ciała. Na dodatek intencją twórców było wywołanie konkretnych emocji, pobudzanie wyobraźni odbiorców.
Stąd już niedaleko do przekazu reklamowego, nastawionego wyłącznie na uwiedzenie odbiorcy, a w konsekwencji na zysk.
I rzeczywiście – wiek XX stał się erą reklamy. Biznesowa machina
jest nieubłagana – odpowiada na popyt albo bezwzględnie go kreuje. To ona stoi za stworzeniem jednej z ikon naszych czasów – lalki
Barbie,

która, choć obchodziła niedawno swoje pięćdziesiąte urodziny, jest z dekady na dekadę coraz chudsza i coraz
mniej podobna do prawdziwej
kobiety.
- Jej pojawienie się na rynku
i agresywna promocja związana
ze sprzedażą zabawek wyznaczyły początek unifikacji
społecznej wyobraźni na
niespotykaną wcześniej
skalę – mówi dr Grubba-Thiede. – Barbie
w dużej mierze wymiotła ze zbiorowej świadomości każdą inność.
Jest białą, przesadnie
wysmukłą, młodą kobietą o długich blond
włosach, sporym biuście
i zawsze się uśmiecha. To
od dekad stał się lansowany przez media kanon
współczesnego piękna.
Można wręcz powiedzieć,
że Barbie symbolizuje zachodnią kulturę. A co jest
po drugiej stronie? Na
przykład pochodząca ze
wschodu matrioszka, czyli
kobieta-schronienie, kobieta-naczynie, kobieta, która
ochrania kogoś innego, ukrytego w swoim wnętrzu. Barbie
i matrioszka, przypominająca
trochę kształtem słynną paleolityczną Wenus z Willendorfu, to
tak odległe, sprzeczne wyobrażenia o kobiecości, że można chyba mówić o symbolicznej wojnie
tych dwóch lalek - „Rodzicielki”
z „Uwodzicielką” . Nie ma między
nimi półtonów, wariantów pośrednich, ani miejsc na inność,
indywidualność, jakby wszystkie inne wymiary życia zostały
spłaszczone, uległy zmatrycowaniu.
Wojna lalek okazuje się
zresztą mieć całkiem realne konsekwencje. Odbywa się w głowach prawdziwych kobiet, które,
przełamując naturalne uwarunkowania, predyspozycje genetyczne
i czynniki takie jak gospodarka hormonalna czy macierzyństwo, chcą
choć odrobinę przypominać ideał.
Czy jednak właśnie lalkę należy
winić za problemy z samooceną? Media i projektantów mody oskarża się
o wywołanie plagi anoreksji, śmiertelnie niebezpiecznego zaburzenia odżywiania, o którym od czasu do czasu przypomina
się w klimacie sensacji, epatując wizerunkami
niemal umierających z niedożywienia młodych
kobiet. Jak to możliwe, że zdrowy człowiek do-
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prowadza się do takiego stanu dobrowolnie? Czy naprawdę stoi za
tym plastikowa zabawka?
- Wszystko zależy od indywidualnej podatności na przekaz medialny – tłumaczy Aleksandra Kijewska. – Ten przekaz jest wprawdzie silny, ale większość z nas jest w stanie się mu oprzeć. Problem
pojawia się, kiedy ktoś szuka potwierdzenia swojej wartości na
zewnątrz, kiedy nawet jego poczucie bezpieczeństwa zależy od
oceny innych osób. Tacy ludzie najczęściej byli wychowywani przez
rodziców kochających „warunkowo”, nagradzających dziecko swoją miłością w określonych sytuacjach. Wspólczesna kobieta, która
obsesyjnie skupia sie na swojej wadze, w dzieciństwie mogła mieć
poczucie, że jest kochana i akceptowana tylko wtedy, kiedy spełni
oczekiwania rodziców – będzie grzeczna, ładna, będzie mieć dobre oceny w szkole. Później, jako nastolatka i dorosła kobieta, żyje
z przekonaniem, choć zwykle nieuświadomionym, że dopiero „jeśli
będę chudsza, zasłużę na miłość, będę szczęśliwa i będę czuła się
bezpiecznie”.
*Zespół Marfana to choroba genetyczna. Dotknięte nią osoby,
orócz wielu inych wrodzonych wad anatomicznych, są często wysokie i bardzo szczupłe, mają wydłużone palce, zapadnięte, wąskie twarze.
Anoreksja i bulimia - zaburzenia odżywiania, które prowadzą do
wyniszczenia organizmu - mają podobne przyczyny, co autoagresja,
czyli celowe okaleczanie własnego ciała. I także to nie jest nowym
zjawiskiem. Podobne praktyki znamy choćby z czasów średniowiecza, kiedy asceci, chcący zasłużyć na zbawienie, odrzucali wszystko,
co sprawiało przyjemność ciału – w tym jedzenie i picie, a także zadawali sobie ból i ranili się – na przykład poprzez biczowanie. Czy
nie przypomina to trochę dzisiejszych zmagań z restrykcyjnymi dietami i katowania się intensywnym treningiem?
- Myślę, że to dość daleko idąca analogia, ale można, upraszczając, powiedzieć, że w czasach, w których trendy kulturowe narzucał
Kościół, celem było zbawienie i asceza, a zwykli ludzie starali się po
prostu temu sprostać – mówi Aleksandra Kijewska. - Bez względu
na epokę kanony są nam narzucane przez elity, wtedy byli to duchowni, dziś są to dyktatorzy mody, ludzie biznesu, artyści.
W próbie oparcia się narzucanym z zewnątrz
trendom nie jesteśmy osamotnieni. Żyjemy wprawdzie w czasach, w których wizerunek stał się świętością, a rekordowe wyniki
odnotowują internetowe
serwisy społecznościowe, służące niemal wyłącznie jego kreowaniu,
jednak z pomocą przychodzą niepokorni.
- Istnieje bardzo silny nurt w sztuce, który
próbuje rozbroić ten kulturowy pęd do cielesnego
ideału – opowiada dr Grubba-Thiede. – Artyści często
podejmują ten temat, starają wyzwolić z kanonu. To
samo robiły amerykańskie
feministki już w latach 60.
XX w. przerywające wybory
miss, żeby zaprotestować
przeciwko traktowaniu kobiet wyłącznie jako estetycznych obiektów. W tym
samym czasie Guy Debord,
francuski filozof kultury,
postawił tezę, że wchodzi-

my w okres społeczeństwa spektaklu, w którym otrzymujemy jednostronny przekaz przypominający nowy rodzaj domagającego się
bezkrytycznej adoracji obrazu „religijnego” i to kultura narzuca nam
czym mamy się fascynować. Za tym zjawiskiem podąża rynek, ekonomia, ono kształtuje ambicje młodych ludzi.
W indywidualnych i najtrudniejszych przypadkach ratunek niosą
psychologia i medycyna. Zaburzenia odżywiania oraz leżące u ich
podstaw problemy z poczuciem własnej wartości można skutecznie
leczyć.
- Jeśli u kogoś bliskiego, na przykład u własnego dziecka, podejrzewamy anoreksję albo bulimię – trzeba zgłosić się z nim do specjalisty,
psychologa albo psychiatry – wyjaśnia Aleksandra Kijewska. – Można
otrzymać nieodpłatną pomoc w poradniach zdrowia psychicznego.
Ale lepiej zapobiegać. Jak? Kochać dzieci za to, że są, a nie za to,
jakie są. Wtedy nie zaszkodzi im żadna liczba lalek Barbie.
Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych z zakresu Nauk o Sztuce oraz rzeźbiarka, w absolwentka Wydziału
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, wykładowczyni, kuratorka wystaw. Zajmuje się badaniami oraz promocją historii rzeźby i sztuki
współczesnej. Mieszka w Gdańsku. Należy do Polskiego Instytutu
Studiów nad Sztuką Świata.
Aleksandra Kijewska – dyplomowany psycholog. Ukończyła
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością
psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała
pracując w Ośrodku Psychoterapii, będącym jednostką Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu, a następnie współpracując ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie oraz z Gdańską
Wyższa Szkołą Humanistyczną, gdzie prowadziła wykłady dla studentów. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapii w Koszalinie.
Pracuje m.in. z osobami dotkniętymi zaburzeniami odżywiania
i otyłością.
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Rządzi
czwórka
Autor: Aneta Dolega / foto Jarosław Gaszyński

Nowe BMW z serii Coupe wydoroślało, zmężniało, jest dłuższe i niższe. „Czwórka”
zwiastuje początek nowej ery w BMW. Marka odłożyła „trójkę” na bok. Dostaliśmy
w zamian zadziorne i jednocześnie smukłe auto.

BMW serii 4 Coupe
Rok prod.: 2014
Silnik: 135kW/184 KM
Moc: 184 KM
Prędkość maks: 236km/h
Przyspieszenie 0-100: 7.3 s.
Średnie zużycie paliwa: 6, 3 l/ 100km
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en model to po pierwsze dynamika jazdy
z najwyższej półki. Inżynierowe poprawili
precyzję układu kierowniczego i zwrotność auta, czyniąc z nowego BMW naturalnego „sportowca”. To dłuższy rozstaw
osi, szerszy rozstaw kół i niższy prześwit niż
w „trójce” tego samego modelu. Po drugie
sportowy, dwudrzwiowy model jest dostępny z następującymi silnikami: benzynowymi dostępnymi w modelach BMW 420i, 428i, 435i
oraz disle montowane w BMW 420d, 425d, 430d i 435d. Wszystkie
oferowane silniki wykorzystują technologię BMW Twin Power Turbo
i rozwijają moc od 135 kW/184 KM do 225 kW/306 KM. Te jednostki zapewniają nowemu BMW nie tylko doskonałe przyśpieszenie
i znakomitą elastyczność, ale również łączą siły z inteligentną, lekką
konstrukcją nadwozia, zapewniając wyższą dynamikę jazdy i niższe
zużycie paliwa. Po trzecie wnętrze auta jest zgrabne i wygodne.
Sportowe cechy tego modelu uwypuklają mocno wyprofilowane

siedzenia. Tylna kanapa podzielona jest na dwa indywidualne fotele. Ekskluzywny charakter wnętrza podkreślają materiały dobrej jakości oraz pieczołowicie wykończone elementy wnętrza. Kierowcy
mają do wyboru trzy linie wyposażeniowe oraz pakiet M Sport, stanowiące alternatywę dla standardowej specyfikacji, Pakiety Sport
Line, Modern Line i Luxury Line umożliwiają dopasowanie wyglądu
zewnętrznego i wewnętrznego auta do upodobań nabywcy.
Szczecińska wersja M to tylko zewnętrzna część samochodu.
Głębszy przedni zderzak nadaje całości bardziej agresywnego wyglądu. Do tego model ten wyposażony jest w LED - owe lampy ale
tylko do jazdy dziennej i 18 - calowe aluminiowe koła, chromowane
wykończenia okien, przeprojektowany grill i wbudowany dyfuzor
w tylny zderzak. Wnętrzne auta, a dokładnie jego silnik to już wersja
podstawowa BMW serii 4 Coupe. Samochód wyposażony jest w 2
litrową jednostkę napędową o mocy 184KM.
Umarł król, niech żyje król? Znawcy nowej „czwórce” przepowiadają świetlaną przyszłość.
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ODŚWIEŻONA LIMUZYNA
SPOD ZNAKU LWA
AUTOR: Mariusz Kozłowski / Foto: Peugeot Polska

Kiedy w 2011 roku na rynku pojawił się Peugeot 508 miał przed sobą bardzo trudne
zadanie, bowiem zastąpił aż dwa modele będące w ofercie francuskiej marki
– kompaktowy 407 oraz limuzynę 607. Dziś już wiadomo, że z zadania wywiązał się
znakomicie, ponieważ „pięćset ósemka” jest w pierwszej trójce najchętniej kupowanych
samochodów w swojej klasie. Po ponad trzech latach od premiery władze koncernu
postanowiły odświeżyć wizerunek modelu 508, aby nie odstawał stylistycznie od
wyglądu nowo wprowadzanych na rynek samochodów, jak na przykład modelu 308.

t

o auto, przypomnijmy, zdobyło zaszczytny
tytuł Car Of The Year 2014. Ale wróćmy
do modelu 508. To największa limuzyna
będąca w ofercie Peugeota. Zarówno
sedan jak i odmiana kombi z dopiskiem
SW w nazwie doczekały się odmłodzenia,
co bardzo korzystnie wpłynęło na ich wygląd. Sylwetka stała się bardziej sportowa.
Już wcześniej styl modelu 508 był pełen elegancji, właściwy dla
samochodu charakteryzującego się solidnością i wysoką jakością
wykonania. Zespół projektantów nowego Peugeota oparł się na
tych wartościach, aby tchnąć w niego jeszcze więcej siły i charakteru, a także podkreślić jego zaawansowanie technologiczne.
Co się zmieniło? Wlot powietrza do silnika otrzymał nowy kształt
znany już ze wspomnianego mniejszego 308, w który wkompono-

wano logotyp lwa oraz dyskretny napis Peugeot. Przeprojektowano
reflektory, które teraz w zależności od wersji mogą być wykonane w technologii „FULL LED”. Reflektory przednie, składają się z 3
modułów po 4 diody LED, do których należy dodać 3 dodatkowe
diody LED umieszczone na zewnątrz reflektora, spełniające funkcję
statycznego doświetlania zakrętów. Technologia LED, poza zaletami
związanymi z bezpieczeństwem, szybkością reakcji i niskimi kosztami eksploatacji, sprawia, że światła modelu 508 nabierają finezji
i „kociego charakteru”. Niewielkie rozmiary i wyraźna struktura soczewek dodatkowo je wyróżniają, podkreślając jednocześnie ich
zaawansowanie technologiczne. W dolnej części zderzaka znajdują
się diodowe światła do jazdy dziennej. Zmodyfikowano pokrywę
silnika, która jest teraz bardziej pozioma, co zapewnia lepsze proporcje pomiędzy przodem i tyłem samochodu, gdzie znajduje nowy
zderzak i nowe klosze lamp w kształcie śladów po „lwich pazurach”
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Także wnętrze nowego Peugeot 508 uległo zmianie. Już od wersji Active deska rozdzielcza wyposażona jest w standardzie w zintegrowany siedmiocalowy ekran dotykowy obsługujący większość
funkcji.
To bardzo prestiżowe wnętrze łączy w sobie wyrafinowane i szlachetne elementy zapewniające komfort z rozwiązaniami technologicznymi podnoszącymi bezpieczeństwo podróżujących. Wymieńmy tylko system dostępu i uruchamiania silnika bez kluczyka,
automatyczny elektryczny hamulec postojowy z funkcją ruszania na
wzniesieniu, elektronicznie przyciemniane lusterko wsteczne, system automatycznego przełączania świateł drogowych na światła
mijania, czujnik spadku ciśnienia w oponach, czujniki parkowania
z przodu i z tyłu, automatyczną klimatyzację, markowy system HiFi.
Do wszystkich tych elementów wyposażenia dołączyły dwa nowe:

system kontroli martwego pola w lusterkach i kamera cofania, z której kolorowy obraz jest wyświetlany na ekranie dotykowym.
Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, nowy Peugeot 508 może być
wyposażony w zupełnie nowy silnik, spełniający wymogi normy
Euro 6: 1.6 THP 165 KM z układem Start Stop, współpracujący z manualną skrzynią biegów o 6 przełożeniach lub z nową automatyczną
6-biegową przekładnią.
Wymieniono także gamę silników wysokoprężnych, tak aby spełniały normę Euro 6. Do wyboru są jednostki napędowe 1.6 e-HDi
115 KM oraz dwulitrowy diesel o mocy 140, 160 i 200 KM.
Miałem przyjemność jeździć autem ze 160-konnym silnikiem
o bardzo dobrych osiągach i dynamice. Ogromny komfort jazdy,
kultura pracy silnika na najwyższym poziomie, aż trudno uwierzyć,
że pod maską pracuje turbodiesel. Tego trzeba spróbować...

Odnowiony peugeot 508 podczas niedawnych targów motoryzacyjnych
w Koszalinie zaprezentowany przez firmę Mojsiuk Motor
Odnowionego peugeota 508 poznaliśmy dzięki salonowi marki Peugeot w Starych Bielicach należacemu do Grupy Mojsiuk
i kierownikowi sprzedaży panu Dariuszowi Kieliańskiemu.

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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Karolina po drugiej
stronie lustra

Na co dzień przygotowuje innych do sesji zdjęciowych. Jest mistrzynią makijażu, z którą
nasz magazyn współpracuje od dawna. Długo trzeba było ją namawiać, żeby sama
zgodziła się kiedyś stanąć przed obiektywem, czyli w nietypowej dla siebie roli. Naszym
zdaniem Karolina Maciejewska wypadła doskonale, bo stworzona jest do pozowania.
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Producenci kremów
handlują marzeniami
Autor: Anna Różańska

Czy to nie cudowne, że kremy do ciała są w stanie opóźnić starzenie się skóry,
przywrócić jej młodzieńczą jędrność i przynieść efekt operacji plastycznej bez użycia
skalpela? Cudów nie ma. Obietnice producentów najczęściej zawierają tylko cień
prawdy, a zazwyczaj są wyłącznie chwytami marketingowymi. Ale to nie znaczy,
że wszystkie. Warto mieć świadomość, jakim kremom można zaufać.

w

artość rynku kosmetyków w Polsce w 2013
roku wyniosła około 20 mld zł. Do 2016
roku ma wzrosnąć o kolejne trzy miliardy
złotych, więc jest się o co bić. I jest to w dużej mierze bardziej wojna marketingowa niż o stworzenie nowatorskich substancji chemicznych, które będą miały udowodnione
dobroczynne i długotrwałe działanie.
Witamina nie zawiedzie
Niestety, kosmetyki wbrew zapewnieniom producentów, nie są
w stanie cofnąć oznak starzenia się skóry. Tylko niewielka część
składników kremów ma udowodnione jakiekolwiek działanie na
ludzką skórę. Należą do nich witaminy
A, B, C, E, a także flawonoidy, koenzym
Q oraz tylko dwa składniki mineralne:
związki miedzi i cynku.
Karoten, czyli prowitamina A, dodawany do kremu, zapewni skórze
zachowanie elastyczności. Witaminy
C i E są odpowiedzialne za nawilżenie
skóry, zaś witaminy z grupy B mają
udowodnione działanie przeciwłojotokowe, podobnie jak związki cynku.
Minerały zawierające miedź rzeczywiście działają przeciwstarzeniowo.
Modny koenzym Q ma udowodnione
działanie w postaci przyspieszania odbudowy naskórka, a więc regeneracji
komórek skóry, ale tylko w przypadku
niedoborów naturalnie syntezowanego w organizmie koenzymu.
W przypadku innych składników aktywnych kremów ich działanie przeciwstarzeniowe czy ujędrniające
nie jest wiarygodnie udowodnione, a producenci powołują się najczęściej na badania wykonywane na niewielkiej grupie ochotników
ze skórą w bardzo złym stanie. U takich osób zwykła gliceryna musi
przynosi spektakularne efekty nawadniające czy ujędrniające.
Mit jadu węża
W ostatnich latach na rynku pojawiło się szereg ekskluzywnych
kosmetyków typu „botox-like”, mających naśladować działanie toksyny botulinowej na skórę, a więc wygładzających przede wszystkim
zmarszczki. Sam jad kiełbasiany stosowany jest w formie zastrzyków
tylko w przypadku głębokich zmarszczek, ponieważ jest zbyt niebezpieczną substancją dla ludzkiego organizmu, aby wcierać go
w płytsze warstwy skóry, chcąc usunąć niekorzystne zmiany.

Toksyna botulinowa paraliżuje, rozkurcza i zwiotcza mięśnie.
Podobne działanie mają mieć niektóre jady węży, dodawane do
ekskluzywnych kremów. Skład takiego kosmetyku najczęściej jest
objęty tajemnicą producenta. Trudno jest zatem znaleźć informacje
o tym, czy substancje zawarte w kosmetyku rzeczywiście działają
zwiotczająco na mięśnie twarzy oraz przez jaki czas ma utrzymywać
się efekt.
Podobne zastrzeżenia dotyczą kremów reklamowanych jako liftingujące, które zawierają syntetyczne polimery, mające wypełniać
nawet głębokie zmarszczki. Jedno jest pewne – substancje te nie
przenikają przez barierę naskórka do skóry właściwej, tak samo jak
to się dzieje w przypadku naturalnych białek dodawanych do kremu, czyli na przykład kolagenu.
Soja i rozświetlenie
Dzięki lekarzom i fizjologom od
dawna wiemy, że niedobór żeńskich
hormonów płciowych przyspiesza
proces starzenia się skóry. Stąd pomysł na zastosowanie w kosmetykach fitoestrogenów, czyli roślinnych
hormonów, podobnych do ludzkich
estrogenów. Jednak dotychczas nikomu nie udało się udowodnić, aby
hormony roślinne miały takie samo
działanie na organizm ludzki jak te
syntezowane przez człowieka. To
w sumie dobra wiadomość, bo prawdopodobnie kremy z fitoestrogenami
byłyby wydawane z przepisu lekarza
na receptę, podobnie jak plastry antykoncepcyjne, jako środki dla zdrowia

nieobojętne.
Z roślin pozyskiwane są także komórki macierzyste. Producenci
przekonują, że stosowanie preparatów zawierających roślinne komórki macierzyste spowoduje wygładzenie się skóry. Jest to działanie marketingowe bazujące na skojarzeniu z ludzkimi komórkami
macierzystymi skóry, które rzeczywiście są w stanie ją odbudować.
Roślinne komórki macierzyste w kremie działają podobnie jak roślinne wyciągi – a zatem co najwyżej dobrze nawilżą skórę.
Na drogeryjnych półkach można znaleźć także kremy rozświetlające. Ich działanie polega głównie na wyrównaniu kolorytu skóry,
ponieważ najczęściej zawierają sproszkowane pigmenty. Dodatkowym składnikiem są hydroksykwasy, które w wysokim stężeniu działają złuszczająco, usuwając martwe komórki skóry, odpowiedzialne
za szary kolor cery. Ten sam efekt, co przy zastosowaniu kremu z hydroksykwasem, można uzyskać myjąc twarz szorstką ściereczką...

OD WIZJI DO PERFEKCJI
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Profilaktyka zawsze
jest na czasie
Autor: Anna Makochonik / Foto: archiwum, Wojciech Grela

Październik od lat jest miesiącem walki z rakiem piersi. Do profilaktyki – także raka
szyjki macicy – zachęcają media, lekarze, gwiazdy i ogólnopolskie kampanie. NFZ
funduje bezpłatne badania przesiewowe, dostępne w całym kraju. A jednak Polki
nadal przegrywają walkę z „kobiecymi” nowotworami częściej niż inne Europejki.
Głównie dlatego, że profilaktyka wciąż nie jest u nas standardem.
A dlaczego powinna być - w rozmowie z „Prestiżem” tłumaczy
dr n. med. Przemysław Kaczanowski, ginekolog i położnik.

j

ak ocenia Pan wiedzę kobiet na temat własnego
zdrowia i profilaktyki?
– W ostatnich 20 latach Polska przeszła metamorfozę w różnych dziedzinach, również w medycynie.
Zwiększyła się świadomość dotycząca naszego zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej. Mamy do dyspozycji w ramach NFZ programy
profilaktyczne wczesnego wykrywania nowotworów. Zmieniły się
przyzwyczajenia żywieniowe, jesteśmy aktywniejsi fizycznie, bieganie stało się niemal sportem narodowym. To wszystko sprawia, że
stajemy się społeczeństwem zdrowszym.
– Czy większe sukcesy można obserwować w obszarze profilaktyki raka piersi czy szyjki macicy?
– W 2006 r. na mocy ustawy dotyczącej wieloletniego „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” rozpoczęto
realizację „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka
piersi oraz populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”. W ramach programu dotyczącego
raka piersi wszystkie kobiety z przedziału wiekowego 50-69 lata,
które w przeciągu 24 miesięcy nie miały wykonywanego badania
w ramach NFZ, mogą bezpłatnie wykonać mammografię. Program

dotyczący raka szyjki macicy umożliwia realizację aktywnego skryningu raka szyjki dla indywidualnie zapraszanych kobiet z przedziału wiekowego 25-59 lat. Badania przeprowadzane są raz na 3 lata,
a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV,
przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem
wysokiego ryzyka) co 12 miesięcy. Zdecydowanie lepiej jest z profilaktyką raka piersi u kobiet 50+. Liczne akcje w ramach kampanii
walki z rakiem piersi, marsze różowej wstążki w dużych miastach,
audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe oraz aktywny udział
w kampaniach znanych osób, często samych doświadczonych przez
chorobę nowotworową, powodują zwiększenie świadomości prozdrowotnych u Polek. Gorzej przedstawia się profilaktyka raka szyjki
macicy. Odsetek kobiet uczestniczących w regularnych badaniach
cytologicznych jest, niestety, nadal dość niska. Wynika to pewnie
z charakteru badania wymagającego wkroczenia w bardziej intymne sfery kobiety. Wciąż dla niektórych pań pokonanie źle pojętego
wstydu jest barierą trudną do przezwyciężenia. Stąd przypadki kobiet niebadanych przez 10, 15 a nawet 20 lat! W ostatnich latach
obserwujemy w tej materii poprawę, co zapewne będzie skutkować
szybszym wykrywaniem zmian przednowotworowych, a tym samym
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zmniejszaniem się odsetka zachorowań na raka szyjki macicy.
– Czyli programy profilaktyczne istnieją, ale ich wpływ na poprawę zdrowia kobiet nie jest zadowalający?
– Pamiętajmy, że narodowe programy profilaktyczne działają dopiero od ośmiu lat. Potrzeba dłuższego czasu, aby zdecydowanie
obniżyć wskaźniki zachorowalności i umieralności, choć powoli obserwujemy poprawę tych wskaźników. Profilaktyka to nie tylko badania przesiewowe jak cytologia czy mammografia. To też edukacja
społeczeństwa dotycząca czynników ryzyka występowania chorób
nowotworowych, metod ich niwelowania i unikania. To szczepienia przeciwko HPV zmniejszające ryzyko występowania raka szyjki
macicy, badania genetyczne pozwalające wyselekcjonować grupę
kobiet o zwiększonym ryzyku nowotworów piersi, jajnika, jelita grubego i objęcie tych pacjentek ściślejszą obserwacją. Statystyki nie
kłamią – w krajach, gdzie wprowadzono od kilkudziesięciu lat zasady czynnej profilaktyki, zachorowania na raka szyjki macicy zredukowano o około 80 proc. Zależy to przede wszystkim od liczby kobiet uczestniczących w badaniach.
Dla przykładu w Finlandii jest to 93
proc. populacji kobiet, w Wielkiej
Brytanii 85 proc. w Niemczech 80
proc., natomiast w Polsce na razie
o 21 proc. wedle danych z 2007 r.
(program SIMP).
– Jakie kobiety najbardziej dbają
o siebie?
– Statystycznie zdecydowanie
większą świadomość prozdrowotną posiadają panie lepiej wykształcone, z wyższym statusem materialnym, z większych miast. Nie jest
to tylko zjawisko zarezerwowane
dla Polski, ale występuje na całym
świecie, także w Stanach Zjednoczonych.
– Skąd ta prawidłowość?
– Odpowiednia wiedza na temat
czynników ryzyka, dieta, aktywność
fizyczna, dostęp do badań, możliwości finansowe, środowisko, możliwości wypoczynku, są czynnikami
które znacząco wpływają na nasze
zdrowie. To rzeczy bardziej dostępne dla pań lepiej sytuowanych, wykształconych.
– Według ostatnich badań zasadniczym czynnikiem, który ma
wpływ na to, że kobiety nie chcą
się badać, jest strach. Czy pana
praktyka to potwierdza?
– Po części jest to prawdą. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że strach przed chorobą jest raczej czynnikiem mobilizującym
do badań. Często pacjentki zgłaszają się do mnie pod wpływem
choroby nowotworowej kogoś bliskiego z rodziny lub znajomych.
Natomiast lęk przed wykryciem „czegoś złego” prezentują raczej
pacjentki, które mają dłużą przerwę w kontrolnych badaniach, trzypięcioletnią lub dłuższą.
– Jak walczyć z postawą „nie badam się, bo coś mi wykryją”?
– Taką postawę można porównać do zachowania strusia chowającego głowę w piasek. Kompletnie nic ono nie daje. Zmniejszamy
w ten sposób swoje szanse na szybkie wykrycie zmiany nowotworowej, a często jeszcze przednowotworowej, w 100 procentach
wyleczalnej. Im nowotwór bardziej zaawansowany, tym możliwości
leczenia i przeżycia są mniejsze. Kilka miesięcy zwłoki od wystąpienia pierwszych objawów może mieć kolosalny wpływ na rokowanie
co do przeżycia.
– Co należałoby jeszcze zrobić, by zachęcić kobiety do badań?
– Myślę, że więcej mówić, informować. Szczególnie chodzi mi

o profilaktyczne badania raka szyjki macicy. Radio, telewizja, prasa
mają wielką moc sprawczą. Ciekawym, choć na pewno kontrowersyjnym, pomysłem byłoby zwiększenie składek dla osób niepoddających się badaniom profilaktycznym.
– Ile – procentowo – Pana pacjentek regularnie prowadzi działania profilaktyczne?
– W mojej praktyce ok 70 proc. pacjentek regularnie zgłasza się
na kontrolne badania co najmniej raz na 2 lata.
– Dlaczego – Pana zdaniem – kobiety świadome, mające dostęp
do informacji i profilaktyki, uzbrojone w wiedzę mimo wszystko
z niej nie korzystają?
– To dobre pytanie dla wszystkich, także dla socjologów. Dość
często słyszę od pacjentek, że z powodu braku czasu nie były na
profilaktycznych badaniach od ponad 2 lat. Zawsze wtedy pytam,
kiedy ostatni raz były u fryzjera. I konsternacja, bo najczęściej jest to
okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Czyli czas się znalazł.
– Czy kobiety w Koszalinie mają wystarczający dostęp do profilaktyki i w przypadku choroby –
nowoczesnych metod leczenia?
– Naturalnie. W Koszalinie jest
dziewięć poradni dla kobiet mających podpisane umowy z NFZ,
w których można wykonać profilaktyczne badania. Są cztery ośrodki
wykonujące badania mammograficzne. W naszym szpitalu istnieje
możliwość wykonania rezonansu
magnetycznego piersi. W ramach
opieki w poradni onkologicznej
w Koszalinie wykonuje się diagnostykę podejrzanych zmian piersi jak
biopsje cienko-, gruboigłowe czy
biopsje mammotomiczne. Ponadto, na oddziale ginekologicznym
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie stosujemy nowoczesne metody
diagnostyki i leczenia zmian przednowotworowych i nowotworowych
szyjki macicy. Trzeba też wspomnieć
o dużym udogodnieniu dla pacjentek leczonych z powodu nowotworów piersi i raka szyjki macicy, jakim
jest powstanie w Koszalinie nowoczesnego oddziału radioterapii.
– Jak złagodzić stres towarzyszący okresowi od podejrzenia
nowotworu do diagnozy?
– Pamiętajmy, że większość
zmian diagnozowanych okazuje się
zmianami łagodnymi. Tylko wynik
histopatologiczny pozwala lekarzowi jednoznacznie powiedzieć
o istnieniu złośliwego nowotworu. Tak więc zmiana widoczna w badaniach obrazowych takich jak mammografia, rezonans czy USG
lub nieprawidłowy obraz cytologiczny szyjki macicy nie może być
podstawą do rozpoznania nowotworu. Odpowiednia rozmowa
z lekarzem i skrócenie czasu oczekiwania na wynik histopatologiczny ma zdecydowany wpływ na złagodzenie stresu.
– Na koniec: proszę spróbować przekonać nasze Czytelniczki
do regularnego badania się.
– Drogie Panie, proszę sobie pozwolić pomóc. Bez Waszego
czynnego udziału w profilaktycznych badaniach nie jesteśmy w stanie wykryć nieprawidłowości, które mogą sugerować występowanie stanów przednowotworowych czy wczesnych stanów nowotworowych. Tylko regularne poddawanie się profilaktycznej kontroli
umożliwi wykrycie wczesnych zmian, które w większości są w 100
procentach wyleczalne. Zróbcie to przede wszystkim dla siebie, ale
też dla swoich najbliższych, którzy zapewne chcieliby cieszyć się
długo Waszym dobrym zdrowiem.

78 ZDROWIE I URODA

„Cesarka” bywa szkodliwa
Autor: Anna Różańska

Spośród wszystkich kategorii zabiegów chirurgicznych wykonywanych u kobiet przed
menopauzą cesarskie cięcie jest najczęstszym. Lawinowo rośnie liczba pań, które chcą,
żeby chirurg pomógł przyjść na świat ich dziecku. Warto jednak wiedzieć, że „cesarka”
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka cukrzycy, astmy,
zespołu jelita drażliwego i alergii.

l

ęk przed porodem, bólem i skrępowaniem, jest naturalny i zrozumiały. Dlatego też z każdym rokiem rośnie
liczba cesarskich cięć na prośbę kobiety. Jak podkreślają naukowcy, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej procedury medycznej należy każdorazowo rozważyć ryzyko, jakie niesie ona dla matki i dla dziecka. Z czego może wynikać
większa skłonność do wielu chorób autoimmunologicznych u maluszka urodzonego poprzez cesarskie cięcie?
Narażone na alergię

To, że dzieci urodzone siłami natury rzadziej chorują na alergię,
udowodniła Amerykanka dr Christine Cole Johnson. Śledziła ona
los 1258 dzieci urodzonych w latach 2003-2007. Dzieci były badane, gdy miały miesiąc, pół roku, rok i dwa latka. Badaczka pobierała próbki z pępowiny, kału i krwi dziecka. Sprawdzała też krew
obojga rodziców, mleko matki, kurz z domu, sierść zwierząt domowych, ekspozycję na dym papierosowy. W przypadku wszystkich
dzieci analizowała historię alergii i astmy w rodzinie, a także historię chorób dziecka oraz zażywane przez nie lekarstwa. Okazało
się, że maluchy, którym lekarze pomogli przyjść na świat poprzez
wykonanie cesarskiego cięcia, były bardziej narażone na różnego
typu alergie.
Ponadto, inni badacze przekonują, że dzieci te również z większym prawdopodobieństwem zachorują na cukrzycę typu I, otyłość
oraz celiakię. Dlaczego tak się dzieje?
Niedobór bakterii?
Szwedzcy naukowcy dowodzą, że przyczyną większej skłonności dzieci urodzonych poprzez cesarskie cięcie do alergii może
być uboższa mikroflora w ich jelitach. Dotyczy to w szczególności
bakterii z rodzaju Bacteroides, będących najczęstszymi lokatorami
naszych jelit. Prawdopodobnie, każdy z nas przyszedł na świat ze
sterylnymi jelitami. Pierwsze zasiedlenie bakteriami nastąpiło po

mniej więcej czterech – sześciu godzinach po narodzeniu. Tymi bakteriami były pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) i bakterie z rodzaju
Enterococcus. Pochodziły one z układu wydalniczego matki. Inaczej
sprawa się ma, gdy dziecko przychodzi na świat nie w sposób naturalny, tylko przez cesarskie cięcie. Wtedy maluch nie ma kontaktu
z bakteriami matki, a jego mikroflora jelitowa będzie uboższa.
Jeśli flora jelitowa jest zbyt uboga, nasz układ odpornościowy nie
poznaje swoich wrogów i na niegroźne substancje może nadmiernie reagować – czyli dochodzi do reakcji alergicznej. Jak sugeruje
Anders Anderssen z KTH Royal Institute of Technology, jeden z autorów pracy o wpływie sposobu przyjścia na świat na ryzyko alergii,
być może sposobem na rozwinięcie odporności u maluszka jest jak
najszybsze wprowadzenie stałych pokarmów do jego diety.
Stres na powitanie
Inną przyczynę większego prawdopodobieństwa chorób autoimmunologicznych u osób urodzonych w wyniku cesarskiego cięcia podaje Thomas Enström z Karolinska Institute. Zauważył on, że
ten rodzaj porodu wpływa na komórki macierzyste dziecka. Nadal
nie wiadomo, czy wpływ ten jest czasowy, czy utrzymuje się przez
całe życie. Szwedzki naukowiec odnotował 350 miejsc w różnych
regionach DNA, które różnią się w zależności od sposobu urodzenia. Wśród nich są fragmenty genomu odpowiedzialne za metabolizm i reakcje autoimmunologiczne.
Podczas naturalnego porodu dziecku towarzyszy dodatkowy
stres, przygotowujący je do życia poza organizmem mamy. W czasie cesarskiego cięcia, szczególnie wykonywanego przed rozpoczęciem się naturalnych oznak porodu, dziecko nie uruchamia
mechanizmów obronnych, co według szwedzkiego badacza może
prowadzić do zmian epigenetycznych.
Cesarskie cięcie niewątpliwie uratowało życie wielu dzieciom,
które nie miały szans na przyjście na świat w naturalny sposób. Warto jednak pamiętać, że „cesarka” jest zabiegiem chirurgicznym, który odbija się zarówno na zdrowiu matki, jak i dziecka.
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Medycyna estetyczna
okiem specjalisty

Rozmowa z dr Elżbietą Zdanowską z Bałtyckiego Centrum Chirurgii Plastycznej
w Kołobrzegu, certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej.

j

est członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej, Polskiego Towarzystwa
Medycyny Anti-Aging (PTMAA) oraz międzynarodowej organizacji The Word Anti-Aging Academy of Medicine (WAAAM), ukończyła szereg szkoleń, w tym Full Face Lifting
w zakresie procedur odmładzania i regeneracji skóry prowadzone
przez Europejskie Centrum Szkoleniowe Anti-Aging przy współpracy E.C.M Educazione Continua in Medicina pod patronatem Włoskiego Ministerstwa Zdrowia. W Klinice Bałtyckiego Centrum Chirurgii Plastycznej prowadzi prywatną praktykę z zakresu medycyny
estetycznej i przeciwstarzeniowej.
- Jak radzić sobie z efektami upływającego czasu?
Nie możemy zatrzymać czasu, możemy go jednak spowolnić.
Młoda twarz, ma wyraźne kontury, skóra jest jędrniejsza. Przyjmuje
się, że ma kształ litery V. Z biegiem czasu dochodzi do jej odwrócenia. Zmieniają się proporcje twarzy, skóra zaczyna obwisać, policzki
opadają, podbródek wiotczeje. Owal twarzy zaczyna rozszerzać sie
ku dołowi. Na szczęście istnieją preparaty, które przywracają objętość dokładnie w tych miejscach, które wcześniej były naturalnie
wypełnione. Najbardziej popularnym jest Radiesse. Ponadto stymuluje proces produkcji własnego kolagenu, dzięki czemu efekt
zabiegu utrzymuje się znacznie dłużej.

- Znacznie dłużej, tzn? Jak długo utrzymują się efekty zabiegów
medycyny estetycznej?
Wszystko zależy od wieku i stylu życia pacjentki oraz oczywiście
rodzaju zabiegu. W przypadku Radieese, o którym wspomniałam,
utrzymują się u większości pacjentek przez ponad rok. W przypadku innych wypełniaczy jest to okres od 9-12 miesięcy. Natomiast
efekty zabiegu z wykorzystaniem toksyny botulinowej utrzymują się
około pół roku.
- Jakie są najnowsze trendy w medycynie estetycznej?
Obecnie medycyna estetyczna próbuje stworzyć alternatywę dla
dużych zabiegów chirurgicznych. Bardzo popularny jest tzw. miękki
lifting. Jest to zabieg, w którym nie wykorzystuje się skalpela, a który
daje podobne efekty do liftingu. Pozwala na uzupełnienie utraconej
jędrności skóry. Oczywiście efekty nie utrzymują się tak długo jak
w przypadku zabiegu chirurgicznego, ale jest to bardzo dobra alternatywa dla osób, które nie chcą korzystać z tak inwazyjnych rozwiązań.
Najnowsze trendy w medycynie estetycznej są dalekie od stworzenia przerysowanych, wręcz karykaturalnych twarzy. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji i równowagi, delikatne
odświeżenie twarzy. Wszystkie preparaty, na których pracuję wpisują się właśnie w tę ideę, co dla lekarza i pacjenta daje zawsze pożądany efekt końcowy.
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- Czy wszystkie pacjentki kwalifikują się do zabiegów?
Większość pacjentek kwalifikuje się do zabiegów. Pacjentki, które nie powinny korzystać z zabiegów zwykle same są tego świadome. Głównymi przeciwskazaniami są ciąża, okres karmienia piersią,
choroby o podłożu autoimmunologicznym w okresie zaostrzenia,
zaburzenia krzepnięcia krwi, aktywna opryszczka itp. W trakcie
wstępnej konsultacji oceniany jest ogólny stan pacjentki, aby zapewnić jej całkowite bezpieczeństwo.
- W jakim wieku najlepiej rozpocząć przygodę z medycyną estetyczną?
Jeśli mówimy o usuwaniu zmarszczek, granica 30 lat wydaje się
właściwa. Jednak w przypadku leczenia blizn, rozszerzonych naczynek, czy skóry zniszczonej przez solarium z zabiegów korzystają na-

wet 20 letnie pacjentki.
- Czy mężczyźni również poddają się tym zabiegom?
Oczywiście! Większą grupę naszych pacjentów stanowią Panie,
ale od dłuższego czasu coraz więcej Panów korzysta z naszych
usług. Myślę, że w końcu zaczynają się otwierać na możliwości jakie
daje medycyna estetyczna.
- Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Kontakt z pacjentami. Dzięki nim każdy dzień jest inny, każdy
dzień jest nowym wyzwaniem. Ponadto medycyna estetyczna
cały czas się rozwija, co chwilę pojawiają się nowości, z którymi
trzeba być na bieżąco. Jestem pod wrażeniem jak dynamicznie
rozwija się ta dziedzina i cieszę się, że mogę być częścią tego
procesu.

Starzenie się skóry jest procesem, którego nie możemy zatrzymać,
jednak spowolnienie jego przebiegu jest na wyciągnięcie ręki!
Podwójny efekt formowania objętości:
- Natychmiastowy efekt dzięki elastycznej matrycy żelowej
- Długotrwałe efekty dzięki stymulacji produkcji kolagenu
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po
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Bezpieczny w użyciu
- Kompleksowe badania kliniczne, w których wzięło udział ponad 2 tysiące pacjentów potwierdzają skuteczność wypełniacza
Zabieg można wykonać w Bałtyckim Centrum Chirurgii Plastycznej w Kołobrzegu.
Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej
ul. Fredry 15A, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 46 968, e-mail: rezerwacja@baltyckachirurgia.pl, www.baltyckachirurgia.pl
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Mamo, zainwestuj
w sokowirówkę
Autor: Anna Różańska

Zamiast łykać suplementy diety w postaci preparatów witaminowych albo faszerować
nimi dzieci, warto kupić sokowirówkę i przygotowywać każdego dnia naturalne soki.
Pożytek dla zdrowia gwarantowany. Lekarze zalecają picie 1-2 szklanek soku dziennie.

j

akie korzyści dla naszego zdrowia płyną z picia soków
owocowych i warzywnych? Zróbmy ich krótki przegląd.

Jabłuszko w płynie pomoże rodzinie

Ten złocisty napój jest naszym dobrem narodowym. I nie jest tu
mowa o piwie, lecz o soku z jabłek. Jest on podstawowym składnikiem dostępnych w sklepach napojów wieloowocowych. I bardzo dobrze, ponieważ wpływa korzystnie na nasze samopoczucie
i zdrowie.
Sok jabłkowy działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie (jeśli
jest otrzymywany z nieobranych jabłek). Zawarte w skórce jabłek antycyjaniany są naturalnymi antybiotykami. Ponadto, zawarte w soku
z jabłek kwasy przeciwdziałają powstawaniu kamieni nerkowych,
obniżając pH moczu i nie pozwalając na odkładanie się w układzie
moczowym bryłek szczawianu wapnia.
Świeżo wyciskany sok z jabłek, mętny i aromatyczny, jest źródłem błonnika, wymiatającego zbędne resztki z naszych jelit
i przyspieszającego przemianę materii. Zmniejsza też apetyt. Sok
jabłkowy zawiera również flawonoidy, nadające barwę płatkom, liściom i owocom. Związki te przywracają naczyniom krwionośnym
szczelność. Regulują również ilość dobrego cholesterolu (HDL)
we krwi. Udowodniono, że sok jabłkowy pomaga obniżyć poziom
acetylocholiny, zwiększając zdolności umysłowe ludzi starszych.
Picie nektaru z jabłek, najlepiej bez dodatku cukru, zapobiega demencji starczej, co zostało udokumentowane podczas wiarygodnych badań!

Słodkie słońce przez cały rok
Chłodniejszą porą roku warto sięgnąć także po sok z pomarańczy, ponieważ jest witaminową bombą. Zawiera przede wszystkim
witaminy C i D oraz wapń. Nie tylko podnosi odporność, lecz również wzmacnia kości, co sprawia, że jest idealnym sokiem dla kobiet
po menopauzie, szczególnie zagrożonych osteoporozą.
Powinny się nim zainteresować także osoby przechodzące na
dietę odchudzającą – świeżo wyciśnięty, lekko mętny sok pomarańczowy jest źródłem błonnika, przyspieszającego przemianę materii.
Do tego ma mniej kalorii niż inne soki bez cukru.
Udowodniono, że sok pomarańczowy zawiera spore ilości przeciwutleniaczy. Są to związki wychwytujące wolne rodniki w naszym
organizmie. Te reaktywne formy tlenu są odpowiedzialne za większość procesów starzenia się, powstawanie zmarszczek, toksyn
w organizmie oraz przyspieszają powstawanie nowotworów. Zawarte w soku z pomarańczy flawony takie, jak hesperydyna i tangeretyna, chronią organizm ludzki przed powstawaniem stanów
zapalnych, zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania
na nowotwory. Hesperydyna poprawia także funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz zapobiega powstawaniu kamicy nerkowej.
Może trochę gorzki, ale jaki zdrowy
Sok z grejpfruta jest napojem polecanym szczególnie osobom
na diecie, ponieważ przyspiesza przemianę materii i reguluje trawienie. Dobrze komponuje się z daniami z czerwonego mięsa. Po-
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zwala na lepsze przyswajanie żelaza. Zawarta w tym gorzkim soku
witamina C powoduje redukcję żelaza z trzeciego na drugi stopień
utleniania, sprawiając, że staje się ono bardziej biodostępne.
Ponadto, sok grejpfrutowy jest źródłem flawonoidów, w tym naringeniny, limonoidów oraz terpenów. Stosowany jest w profilaktyce żylaków. Usprawnia pamięć i zmniejsza skutki sklerozy.
Ostrożnie z lekami!
Należy jednak pamiętać, że sok z grejpfruta nie powinien być
łączony z niektórymi lekarstwami. Wynika to z faktu, że jego składniki są trawione przez ten sam system enzymatyczny, co wiele medykamentów. Należy unikać picia soku z grejpfruta cztery godziny
przed i cztery godziny po zażyciu leków przeciwhistaminowych,
zmniejszających uciążliwość alergii. Nie powinno się go spożywać
również z blokerami kanałów wapniowych. Do tej grupy leków należą substancje używane w terapii nadciśnienia tętniczego, chorobie niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca oraz migren.
Unikać soku grejpfrutowego powinny zażywające cyklosporyny,
lekarstwa stosowane po przeszczepach oraz do leczenia łuszczycy
czy atopowego zapalenia skóry. Łączenie soku z tymi wszystkimi
lekami może skutkować przede wszystkim zaburzeniami rytmu
serca.
Sok z buraka ćwikłowego
Korzyści zdrowotne przynoszą również soki warzywne. Na przykład icie soku z buraka pomaga w leczeniu nadciśnienia i chorób
układu pokarmowego, a nawet poprawia samopoczucie. Polecany
jest także kobietom w ciąży. Burak ćwikłowy ma dużą wartość odżywczą, dużo kwasu foliowego (już 200 g buraka pokrywa połowę
jego dziennego zapotrzebowania), zawiera potas, żelazo, mangan,
kobalt, witaminy A, C i z grupy B. Kwas foliowy reguluje rozwój

i funkcjonowanie komórek oraz wpływa na prawidłową pracę układów w organizmie. Razem z witaminą B12 uczestniczy w powstawaniu czerwonych krwinek. Pobudza procesy krwiotwórcze hamując
powstawanie anemii.
Nieoceniony jest wpływ kwasu foliowego na powstawanie tzw.
neurostymulatorów (np. serotoniny). W znacznym stopniu odpowiada ona za nastrój – dlatego nazywana jest hormonem szczęścia.
Serotonina wpływa na prawidłowy sen i na apetyt, zwłaszcza na
spożycie niezbędnych do jej wytworzenia cukrów.
Marchewka w dobrym towarzystwie
Aby organizm odczuwał pozytywny wpływ soku marchwiowego
trzeba pić przynajmniej 1 do 2 szklanek napoju dziennie. Nie każdy
wie, że wchłanianie karotenu jest dużo łatwiejsze, gdy przedtem zje
się coś tłustego. Może to być jakieś danie z wykorzystaniem oleju
roślinnego.
Można mieszać sok z marchwi z innymi warzywami i owocami.
Bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystanie jabłek, ale nie tylko.
Gdy do marchwi dodamy seler, otrzymujemy napój, który jest uważany za eliksir zdrowia, bo wzmacnia odporność organizmu.
Sok z marchwi jest naturalną multiwitaminą, bo zawiera witaminy
A, B, C, E, D, PP, K, a poza tym również magnez, wapń, jod, żelazo,
potas, kobalt, sód i tak zwane związki flawonowe.
W osiągnięciu efektów medycznych najważniejsze jest systematyczne stosowanie soku. Z ustaleń naukowców wynika, że powoduje
on wzmocnienie systemu nerwowego. Sok ten wpływa również na
pracę wątroby i na działanie układu trawienny. Niektórzy naukowcy
twierdzą, że jest również bardzo dobry dla nerek oraz układu krwionośnego. Niekiedy w źródłach naukowych wspomina się o pozytywnym wpływie na poziom cholesterolu. Od dawna wiadomo, że
sok z marchwi ma wpływ na poprawę widzenia, kolor skóry, stan
zębów i włosów.
REKLAMA
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ŁUSZCZYCA TO NIE TRĄD
Autor: Anna Różańska

Na łuszczycę w Polsce choruje około osiemset tysięcy osób. Od dwóch do dwudziestu
procent z nich zmaga się z łuszczycowym zapaleniem stawów – chorobą, która
nie tylko zajmuje skórę, lecz także narząd ruchu (a bardzo rzadko także
inne organy, w tym serce czy oczy).

p

otencjalnych przyczyn wystąpienia łuszczycy jest
bardzo wiele – począwszy od infekcji górnych dróg
oddechowych czy dziecięcych chorób wirusowych,
poprzez przyjmowanie niektórych leków i długotrwałe podrażnianie skóry w wyniku noszenia, np. zegarka czy biżuterii, aż do stresujących sytuacji.
Jeszcze do połowy XIX wieku chorych na łuszczycę izolowano
wraz z chorymi na trąd. Stereotyp łuszczycy jako choroby zakaźnej,
pokutuje zresztą do dziś. Łuszczycą, podobnie jak ostrymi postaciami trądziku, nie można się zarazić, o czym wiele osób nie wie.
Innym, częstym i niesprawiedliwym stereotypem dotyczącym łuszczycy i trądziku jest przypisywanie ich wystąpienia niedostatecznej
higienie osobistej. Choroby te traktowane są jako problem estetyczny ludzi z marginesu.
Ludzka skóra nie jest tylko wierzchnią warstwą ciała, chroniącą
inne narządy przed środowiskiem zewnętrznym. Jest narządem immunologicznym, silnie powiązanym z układem hormonalnym, a co
za tym idzie – psychiką. Mniej więcej jedna trzecia chorych na łuszczycę uważa, że stres czy problemy psychiczne, w tym depresja, pogarszają stan ich skóry. Większa ilość zmian skórnych z kolei może
wywoływać pogorszenie poczucia własnej wartości i nastroju. Tym
samym koło się zamyka.
Wiadomo, że stres aktywuje produkcję hormonów nadnerczy
oraz stymuluje pracę autonomicznego układu nerwowego. Sprzyja
to występowaniu reakcji zapalnych, co może prowadzić do chorób układu krążenia, nowotworów i być może także powstawaniu
pierwszych zmian łuszczycowych oraz postępowaniu choroby.
W literaturze fachowej znaleźć można sprzeczne poglądy dotyczące związku pomiędzy psychiką a postępami łuszczycy. Część
badaczy twierdzi, że przypisywanie stresowi czy obniżeniu nastroju

roli czynnika pogarszającego stan skóry jest przez pacjentów zaledwie próbą racjonalizacji choroby. Ci badacze udowadniają, że nie
ma żadnego związku pomiędzy stopniem zaawansowania schorzenia a tym, co myśli pacjent. Inni uczeni wykazali, że nagromadzenie
sytuacji stresowych (ale już niekoniecznie jednorazowy stres) może
stymulować powstawanie zmian skórnych. Wśród fachowych artykułów można znaleźć także prace wykazujące ścisły związek pomiędzy psychiką pacjenta a stopniem zaawansowania jego łuszczycy.
Łuszczyca w Polsce wciąż nie jest zakwalifikowana do chorób
przewlekłych, a co za tym idzie – najciężej chorzy wciąż nie mają
szans na refundację bardzo kosztownej, lecz skutecznej terapii lekami biologicznymi. Cena miesięcznego leczenia dla jednego pacjenta to mniej więcej pięć tysięcy złotych, a leki powinny być stosowane do końca życia. Szacuje się, że w Polsce z tej terapii powinno
skorzystać około tysiąca osób z najcięższą postacią łuszczycy. Pacjenci ci mniej więcej trzy razy do roku muszą spędzić sześć tygodni
na oddziale w szpitalnym, aby móc wrócić do w miarę normalnego
funkcjonowania.
Dla porównania, w o wiele mniejszych od Polski Czechach z terapii lekami biologicznymi korzysta półtora tysiąca chorych na łuszczycę, a leczenie jest w pełni refundowane. W Rumunii z nowoczesnych, w pełni opłaconych przez państwo metod leczenia korzysta
dwa i pół tysiąca pacjentów. W innych europejskich państwach, na
przykład w Belgii, także osoby z łagodniejszymi postaciami choroby są klasyfikowane do leczenia biologicznego, co uzasadnia się
chęcią podniesienia komfortu życia tych ludzi.
W Polsce pacjentom pozostaje leczenie mające na celu usunięcie łusek, a następnie zahamowanie proliferacji naskórka, a także
ogólna profilaktyka – częste natłuszczanie skóry i niedopuszczanie
do powstawania uszkodzeń skóry.

Zapraszamy do współpracy
gabinety stomatologiczne
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ZIEMNIAK
SKARB NIEDOCENIANY
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Alla Pozmogowa

Krzysztof Korolewicz, dyrektor specjalizującej się w produkcji wysokogatunkowych
sadzeniaków firmy Europlant, po raz kolejny zaprosił do podkoszalińskiego Nosowa
dziennikarzy prasy gastronomicznej i kulinarnych blogerów na warsztaty poświęcone
ziemniakom. Poprowadził je Robert Moroz, restaurator i mistrz kucharski z Sopotu.
A na finał była niespodzianka: ziemniaczana uczta w wersji de lux, czyli kolacja
w ekskluzywnej mieleńskiej Dune Restaurant Cafe Lounge z menu
degustacyjnym według pomysłu szefa kuchni Rafała Lorenca.

z

eszłorocznej jesieni Krzysztof Korolewicz
po raz pierwszy gościł w Nosowie grupę
blogerów, którzy mieli również okazję odwiedzić sortownię i pola uprawne należące
do Europlantu. Tegoroczna wizyta studyjna
dziennikarzy i blogerów to efekt współpracy
pana Krzysztofa z Moniką Kucią, promotorką żywności tradycyjnej i polskiej gastronomii na świecie. Wspólnie
ułożyli program i zaprosili do udziału Artura Moroza, szefa kuchni
i właściciela restauracji Bulaj w Sopocie, wybitnego znawcę tradycyjnej kuchni.
Artur Moroz od lat promuje produkty regionalne – m.in. gęsinę
w ramach akcji „Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina”, organizując i prowadząc cieszące się wielką popularnością pokazy
i szkolenia. Celem warsztatów w Nosowie było pokazanie bogactwa kulinarnych możliwości, jakie dają różne odmiany ziemniaka.
Artur Moroz wyjaśniał, czym się różnią pyzy warszawskie z bazaru
Różyckiego od pyz z Podlasia, a kiszka ziemniaczana od babki ziemniaczanej. Tłumaczył, co to jest pyza z dziurką i kluski śląskie, a czym
są szlachcice i powałki oraz jak wykorzystać wczorajsze ziemniaki
z obiadu dla stworzenia pożywnego i smacznego dania na dziś.

Elementem uczty były także ziemniaki wprost z ogniska. Uczestnicy dowiedzieli się również, że inne odmiany nadają się na sałatkę
(twarde, nie rozpadające się podczas gotowania), a inne na placki
(mączyste). Podsumowując jednym zdaniem: Artur Moroz przedstawił kulinarne użycie różnych odmian ziemniaków w klasycznych
przepisach.
Za to Rafał Lorenc, szef kuchni restauracji Dune w Mielnie, pokazał ziemniak w awangardowych, luksusowych wersjach. Całe menu
degustacyjne zbudował w oparciu o ten – wydawałoby się tak prozaiczny – owoc ziemi. Od gości, w końcu smakoszy i znawców kulinarnych zawiłości, zebrał najwyższe noty.
Monika Kucia komentuje: – Promocja kuchni polskiej powinna
wychodzić od dumy z produktów, które rodzi nasza ziemia. Polacy
mają wielkie tradycje kulinarne i znakomite wyroby. Jeśli będziemy
je znać, lepiej zaprezentujemy je gościom z zagranicy. Lokalny produkt, tradycyjny przepis i duma z tego, co nasze to ważne elementy
wspólnej tożsamości. Bez poczucia tożsamości zaś nie ma spójnego wizerunku kraju, narodu, wspólnoty. Jeśli poznamy dobrze własną tradycję, będziemy mogli skutecznie promować się na scenie
międzynarodowej – jako godni partnerzy, z ciekawą ofertą, która
będzie wyróżniała się na tle innych.
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Rafał Lorenc

Robert Moroz
ZIEMNIAK TO SLOW FOOD
Mało przetworzone posiłki bez jakichkolwiek konserwantów
i „polepszaczy”. Zdrowe pożywienie na każdą kieszeń. Nieograniczona ilość potraw do stworzenia.

Monika Kucia

Krzysztof Korolewicz
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MENU DEGUSTACYJNE Z RESTAURACJI DUNE W MIELNIE
Przystawki: Chipsy ziemniaczane, domowe frytki, sos cesar; Rosti, łosoś, kwaśna śmietana; Ziemniaczane gratin, tymianek, grana
padano, rukola, suszony pomidor
Zupa: Puszysty krem ziemniaczany, czosnek, trufla, cytryna, bekon
Danie główne: Polędwiczka wieprzowa, suflet ziemniaczany,
dijon, miód, puree z selera i orzechów włoskich, warzywa sous
vide, kurki.
Deser: Parfait orzechowe

Wino i ziemniak – dwa dary ziemi
Ludzka potrzeba poszukiwań nowych smaków i inspiracji kieruje nas
w najodleglejsze zakątki świata. Odkrywamy z pasją potrawy, owoce,
sery, wina, zioła i techniki ich przyrządzania. To o czym 10 lat temu nikt
nie słyszał, dzisiaj staje się banalnym
ABC smakosza. Kuchnia molekularna, sous vide, fusion czy klasyczne
confit. Nie wystarcza nam schabowy z ananasem przybierający latem
szumną nazwę ,,kotlet hawajski ‘’
i dwumetrowa buła z serem jako
,,zapiekanka XXL’’. I całe szczęście.
Ten kto się trochę wysilił, jadł już dobre sushi, wołowinę Chateaubriand, portugalskie owoce morza, francuskie sery, a na deser czekoladki belgijskie i super drogie amerykańskie lody. Mam
wątpliwości, czy szukając unikatów w skali światowej i adresów
najlepszych restauracji, nie przeskakujemy siedmiolilowym krokiem tego, co mamy pod nosem przez cały rok.
Jak wino oddaje smak ziemi, tak i ziemniaki są jej owocem,
a ich smak jest od niej zależny. Ponieważ w naszym kręgu kulturowym obecność ziemniaka nie budzi sensacji, moje zdziwienie
budzi tak skromne jego wykorzystanie. Brakuje mi w restauracjach sezonowych potraw z tej cudownej bulwy. Brak podziału na
typy kulinarne i nazwy odmian (w Polsce jest ich ponad 120). Brak
opisu pochodzenia ziemniaków pozbawia nas, konsumentów,
autentyczności regionalnych smaków.
Poznałem na Zachodzie wielkie przedsięwzięcia regionalnych
producentów, takich jak np. Pfälzer Grumbeere spod Frankfurtu, którzy reklamują swoje młode ziemniaki z regionu na krótko
przed ich pojawieniem się na rynku. Organizują też piękne festyny z ziemniakami, szparagami i truskawkami w roli głównej, jak
tylko pojawiają się one w sprzedaży danego roku.
Będąc w restauracjach polecanych przez legendarny „Przewodnik Michelin” w Niemczech, jadłem ziemniaki w wielu odsłonach: cudowne pure, zapiekanki, knedle, rosti, gratin i masę
innych kreacji. A cóż z ziemniaka spotkamy w naszych lokalach?
Niestety, niewiele. Gastronomia nadal traktuje ziemniaki po macoszemu i jak za komuny są one wypełniaczem porcji w stołówkach i barach . W kartach restauracyjnych rzadko znajdziemy coś
więcej niż frytki, mrożone ćwiartki itp. Dlatego każdy, kto zmienia ten stan rzeczy, godny jest Krzyża Zasługi od prezydenta RP.
Tak jak utalentowany szef kuchni Rafał Lorenc z restauracji Dune
w Mielnie. W karcie znalazło się tam wiele dań z ziemniaka: zjawiskowa zupa krem z odmiany Jelly oraz wybitne gratin z odmiany
Bellarosa. Brawo! To jest światowa kuchnia w zasięgu ręki.
Krzysztof Korolewicz
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Zalety swojskiego kartofelka
Wbrew obiegowym opiniom ziemniak jest bardzo mało kaloryczny (69 kcal/100 g). Tak niska liczba kalorii i wysoka zawartość
błonnika (2-2,5%) powoduje, że jego spożycie jest korzystne dla
dzieci i osób dorosłych. Węglowodany i białko roślinne (2%) są
również łatwo przyswajane. Zawartość witamin C, B, PP, E i K oraz
potasu i magnezu powoduje, że spożywanie ziemniaków odkwasza organizm a związki fenolowe zmniejszają agregację czerwonych płytek krwi i obniżają jej ciśnienie. Z kolei tyrozyna jest jednym z substratów do produkcji dopaminy, bez której popadamy
w depresje.
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Prestiżowe wnętrze

KILKA ODCIENI
BEŻU PLUS BIEL
Autor: Greta Grabowska

Salon w tonacji beżowej z białymi akcentami i meblami z epoki

Co jakiś czas potrzebujemy zmian. Sami im ulegamy. To co nas zachwyca, po kilku latach
powszednieje i nuży. Czasem potrzebujemy pomocy fachowca – wnętrzarza,
gdyż nam samym trudno zrozumieć, czego potrzebujemy i jak na nowo
dopasować swój dom do siebie. Nasi dzisiejsi gospodarze mieszkają
w Sianowie już od kilku lat i właśnie dojrzeli do zmiany.

b

eż to bardzo jasny brąz

Wnętrze domu zdominowała tonacja
beżów, bieli i lekkich szarości. W holu wejściowym jesionowe schody błyszczą na tle
eleganckiej szarej ściany. Obfite hortensje
w szklanych wazonach, ustawione w szeregu na współczesnej, białej komodzie przewrotnie przeglądają się
w lustrze z końca XIX w. Takich eklektycznych cytatów z przeszłości jest w tym domu więcej. W salonie piaskowo-beżowe, skórzane kanapy ocieplają białe, futrzane poduszki. Okna przesłaniają
ażurowe, koronkowe firanki. Przenoszą nas w minione stulecie,
z którego pochodzą szafka na porcelanę i biblioteczka. Takie przemieszanie stylów, wzbogacenie współczesnego wnętrza o eklek-

tyczne elementy czyni je indywidualnym, niepowtarzalnym. Zestawy proponowane przez producentów tworzą wnętrze nazbyt
oczywistym, czasem pospolitym. To od nas zależy charakter wnętrza. Umiejętnie wkomponowane dodatki nadają mu charakter
i pozwalają dopasować je do nas samych.
Eklektyzm i glamour
Ażurowe lampy oplecione szaro-brązową organzą błyszczą kryształowymi soplami. Dodają salonowi wykwintności – pojawia się
glamour. Tłem jest brązowa tapeta w eleganckie złote prążki – jak
sztuczkowe spodnie. Rozświetla je kolekcja niewielkich, wysmakowanych grafik w odcieniach brązu, zamkniętych w platynowe ramki
– lśnią jak klejnoty.
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Stół w jadalni na tle przeszklonej ściany oddzielającej ją od ogrodu

Duża, wygodna kanapa w towarzystwie koronkowych firanek

Beżowe meble salonu na tle brązowej tapety w prążki, jak sztuczkowe spodnie
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Umywalka przy wejściu, to zawsze robi wrażenie
Przestrzeń jest uporządkowana i klarowna. Ożywiają ją cytaty
z przeszłości i kilka obrazów, rysunków. Wnętrze jadalni i salonu
spaja podłoga. Stary bukowy parkiet został odnowiony i przemalowany jasno beżową bejcą, to kolor kawy z dużą porcją mleka. Pomieszczenie zyskało nowy wyraz i swoistą elegancję. Pojaśniało.
Jadalnia na granicy ogrodu
W przeszklonym wykuszu, tuż obok, znajduje się jadalnia. Centralne miejsce zajmuje piękny orzechowy stół wsparty na dekoracyjnie rzeźbionej nodze. Towarzyszą mu krzesła z epoki tapicerowane atłasową, zieloną tkaniną. Na koronkowej serwecie, w paterze
błyszczą owoce, czasem zastępują je kwiaty. Wszak stół to miejsce
szczególne, należy mu się zatem szczególna oprawa. Wokół skupia
się życie rodzinne – wspólne obiady, popołudniowa kawa czy świąteczna kolacja. Pod ścianą stary zegar wydzwania kwadranse.
Za jadalnią, w głębi, znajduje się wyjście do niewielkiego ogrodu.
O tej porze roku, zasypany jesiennymi, wielobarwnymi liśćmi, tonie
w hortensjach. Kiedy myślę o tych kwiatach przed oczyma mam
kadr z filmu „Śmierć w Wenecji”: pałacowy taras, słońce, wspaniałe
kapelusze dam i kamienne wazy wypełnione obfitymi hortensjami.
Zmierzch epoki, fine de siecle.

Rysunki sepią nawiązują do kolorystyki starej komody

Łazienka w bieli
Charakter łazienki tworzą nowoczesne, duże, jasne płytki gresu. Powierzchnię kilku z nich pokrywa dekoracyjna „łuska” wykończona szkliwem o perłowym odcieniu. Przeglądają się w sąsiadującym z nimi lustrze, czyniąc przestrzeń większą i porządkując ją.
Drugie lustro w pionowej wnęce, w głębi powiela posadzkę, wazon
z kwiatami i białe kamienie, podwajając ich ilość. Prosty, masywny
blat szafki wypełniają wiklinowe kosze na ręczniki. Na blacie spoczywa porcelanowa, krągła misa i bardzo nowoczesna, biała bateria, która zdaje się przeglądać w lustrze wody.
Mieliśmy okazję podejrzeć zaledwie kilka wnętrz domu Państwa
Szymańskich.
Przestrzeń dzienna, parter jest funkcjonalna i tradycyjna z nutą
nowoczesności. Zatopiona w przyjaznej tonacji beżów i bieli służy relaksowi po dniu pracy. Gospodarze celebrują tu każdą chwilę,
cieszą się tym co ich otacza. Wiele przyjemności sprawia im przebywanie w przestrzeni „skrojonej” podług ich potrzeb, pośród ulubionych bibelotów, zatopieni w miękkiej kanapie, otuleni kocem...
Tym bardziej cieszy mnie, że wnętrze powstało dzięki naszej współpracy i świetnemu wykonawstwu fachowców.

Przestrzeń łazienki zdublowana w lustrze
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W eklektycznym lustrze przewrotnie przeglądają się hortensje

Nowoczesna biała szafka i telewizor świetnie współgrają
z obrazem Grety Grabowskiej, autorki tego artykułu

Jesionowa spirala schodów na tle szarości ścian

Eklektyczny zakątek salonu z jesienną dekoracji w tonacji obrazu
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Ozdoby jak z baśni

Wydawałoby się, że listopad to jeszcze nie czas na kompletowanie
bożonarodzeniowych dekoracji. A jednak – w Kwiaciarni przy Młyńskiej ozdoby
już się pojawiły i to tak urocze, że chciałoby się świąt za chwilę. Nie znajdziemy
tu banalnych, pstrokatych bombek, ale urocze dekoracje rodem z baśni
Andersena. Prawdziwie zimowe. Nie na jeden sezon, ale lata.

k

lienci o świąteczne akcesoria pytają już od
jakiegoś czasu – mówi Jolanta Matuszak,
właścicielka kwiaciarni. – Indywidualni, ale
także właściciele firm, którzy zaopatrują się
u nas dużo wcześniej, kupując wszystko, co
udekoruje chociażby witryny sklepowe.
Asortyment świąteczny do grudnia
będzie się sukcesywnie powiększał, ale już teraz można wybierać spośród ogromnej ilości produktów. Szczególnie ucieszą one
oczy miłośników ozdób nietypowych i oryginalnych. Na pewno
osób dbających o spójny, przemyślany, a przede wszystkim ciepły
i nastrojowy wystrój mieszkania nie tylko na czas świąt, ale i całą
zimę.
Większość przedmiotów utrzymana jest w stylu skandynawskim,
z charakterystycznymi dla niego motywami, fakturami, materiałami,
kolorami i wzornictwem. Przeważa biel, odcienie neutralne, beżu,
złota i srebra, ale we wzorach znajdziemy elementy szarości i czerwień. Dekoracje wykonane są z ceramiki, szkła, drewna, lnu, wełny, uzupełnione sznurkiem. Niektóre lekko się złocą, srebrzą, albo
mienią brokatem, zachowując jednak gustowny wygląd. Od ozdób

do powieszenia na choince, ścianie, drzwiach czy oknie, po stołowe
– wazony, świeczniki, lampiony, słoje na pierniki i inne bożonarodzeniowe słodkości i bibeloty, które pięknie ozdobią cały właściwie
dom, doskonale nadadzą się też na prezent.
– Dekoracje tego typu są coraz popularniejsze w Polsce, ale ja
kieruję się przede wszystkim własnym wyczuciem smaku i estetyki
i zamawiam do sklepu to, co jest po prostu ładne, niezależnie od
panującej akurat mody – podkreśla Jolanta Matuszak i dodaje: – Te
ozdoby są zazwyczaj dość drogie, nasze są w różnych cenach, zawsze bardzo korzystnych.
Wybór form i kształtów jest ogromny: sowy, jeże, renifery, misie, pingwiny, bałwany, anioły, koniki na biegunach, dzwonki,
szyszki, domki z piernika, gwiazdy i oczywiście – mikołaje. Filcowe
i wełniane serca, wyszywane w zimowe wzory. Miękkie, wełniane,
pękate poduchy i pledy, skarpety na upominki. Nietypowe łańcuchy – z lampkami lub bez – z drewna, wiszące szklane kule. Słodkie
wełniane i filcowe lalki ubrane w getry, futrzane czapki i szaliki.
Jak uroczo i oryginalnie wygląda choinka ubrana w te cudeńka można zobaczyć na miejscu – w Kwiaciarni stoi przystrojona
miękkimi ozdobami choinka. Warto się zainspirować.
czynne pn.-sob. 8-20, niedz. 10-16
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Manifest trawożercy

w

ydaje się, że w świecie tak kulinarnie rozbuchanym i konsumpcyjnie rozwiniętym, wegetarianizm jest czymś tak
banalnym, że nie powinien już
wzbudzać większych emocji,
ani nawet specjalnej ciekawości. A jednak. Moja wegetariańska kariera trwa od dziesięciu lat
i wciąż regularnie spotykam się z podobnym zdziwieniem, politowaniem i pobłażaniem, jakimi obdarza się ludzi specjalnej troski.
Przez ten czas z większym lub mniejszym zaangażowaniem brałam
udział w rozmowach prezentujących antropologiczne, biologiczne, socjologiczne teorie na temat rzekomo zbawiennego wpływu
mięsa na rozwój człowieka, choć geneza chorób cywilizacyjnych
zdaje się świadczyć o czymś zupełnie innym. Słuchałam mądrości
o tym, jak białko zwierząt ściągnęło nas z drzewa i jak urodziliśmy
się drapieżnikami, mimo że nijak nie umiemy zagryźć ani rozszarpać niczego kłami czy pazurami, bo natura nam ich nie dała, nie
mówiąc o zjedzeniu zwierzęcia saute. Obawiam się, że ludzie jedzą
mięso dlatego, że im smakuje i niespecjalnie się zastanawiają, czy
rozwija im to mózg lub zabezpiecza przed powrotem na drzewo.
Przekonywałam nieprzekonanych, że Leonardo Da Vinci głupkiem
nie był – nota bene wegetarianizmem ryzykował życie w czasach,
gdy uznawano go za herezję. Schopenhauerowi udało się na diecie warzywnej zbudować podwaliny myśli o losie człowieczym. Nie
mówiąc o Einsteinie, który gardził mięsem, a jak wiadomo umiał
zliczyć do dwóch, a być nawet do nieskończoności. Nic. Nadal raz
na jakiś czas z ust ludzi światłych lub zgasłych słyszę żarcik o tym, że
trawę to jedzą króliki, ha ha ha, a papka jest dla dzieci, że mięsko to
podstawa – po nim się lepiej myśli, i że się w d... mi poprzewracało,
bo jakby wojna była to i szczura bym zjadła. Nie zliczę sytuacji absurdalnych w stylu: „jesteś wege, to zrobiłam na obiad kurczaka”;
„nie je pani mięsa, w takim razie zaproponuję rybę”; „krewetka to
nie mięso”.
Dwa lata temu wystąpiłam w roli książki pt. „Wegetarianka” w nie
wiedzieć czemu niekontynuowanej już akcji Żywa Biblioteka. Trudno oczywiście nadać mojej postawie dietetycznej wymiar heroiczny i widzieć siebie tym samym jako ofiarę ucisku, miałam zatem reprezentować – trochę na wyrost – inność. Alternatywny tryb życia,
powiedzmy szumnie. Z czasów podstawówki, gdy byłam kujonem
(co mi przeszło w dalszych latach edukacji) pozostał we mnie przykaz skrupulatnego przygotowania się do lekcji, a przynajmniej tak,
żeby wstydu nie było. Zatem czekałam na swoich wnikliwych rozmówców zaopatrzona w wiedzę z historii i teorii wegetarianizmu,
uzbrojona w życiorysy jego najświatlejszych przedstawicieli i listę
prozdrowotnych właściwości warzyw i owoców. Niepotrzebnie,

Anna
Makochonik

bo głównie przyszło mi się mierzyć ze starym dobrym, filozoficznie niepogłębionym i raczej z kategorii „proza życia” pytaniem
„Ale właściwie to co pani je?”. Wybrzmiało ono z ust poczciwej staruszki, troskliwej nauczycielki, gotowej na wszystko gimnazjalistki,
otwartego na inność blogera i krzepkich sportsmenów oraz kilkudziesięciu innych osób. Odkrywaliśmy więc wspólnie wstrząsające prawdy o tym, jak wiele wegetariańskich potraw typu pierogi
ruskie i mizeria spożyli moi interlokutorzy w swoim życiu, kontynuując je później bez szwanku, i że chleb nasz powszedni albo
ziemniak do obiadu, a nawet kompocik z truskawek, też są wege.
I że to wszystko właśnie jem też ja, dziwadło. Dla niektórych był
to konieczny terapeutycznie support do spotkania z istotą już zupełnie kosmosu, czyli siedzącym nieopodal weganinem, któremu
przyszło wyjaśniać rzeczy tak niepojęte jak brak sera w życiu czy
wykonanie naleśnika bez jaj i mleka. Summa summarum okazało
się, że nauka otwartości na inne może zaczynać się od poziomu
jedzenia.
Nigdy nikogo nie namawiałam do wegetarianizmu, nie atakowałam stwierdzeniami o jedzeniu padliny czy zdjęciami z rzeźni. Mój
wegetarianizm jest kompatybilny zarówno z ciałem, które mięsa
nie akceptuje, i z duchem spokojniejszym, że nie jem zwierząt, które czasem poważam bardziej od ludzi. To mój świadomy życiowy
wybór, sprawa osobista, dieta i odczepcie się ode mnie. Próba tłumaczenia, jak można nie jeść mięsa plasuje się dla mnie w pobliżu
rozważań, jak można nie latać balonem.
Najbardziej niepojętą rzeczą jest w tym wszystkim okazywana bezwstydnie wyższość mięsożerców nad resztą świata, jakby
upodobania czy przekonania kulinarne mogły być miernikiem
jakichkolwiek innych wartości niż odżywcze. Irytująca jest niepohamowana i natrętna ambicja uświadamiania wegetarianom ich
głupoty i skłonności do fanaberii, traktowanie ich jak durniów i nawiedzonych, z czym spotykam się nieustannie, choć przecież mówimy tu tylko o jedzeniu, a nie sprawach wagi globalnej. Cechuje ona
zwłaszcza ludzi żywiących się fast foodem, schabowym i smalcem,
bo jak wiadomo te produkty zapewniają zdrowe i długie życie. Ci,
co generalnie nie komentują, często też po cichu „swoje wiedzą”.
Pytam: co jest dziwnego w wegetarianizmie? Z tym kto mi na nie
odpowie z sensem, zjem kotleta mielonego.
Oczywiście, arogancja dotyczy części wegetarian/wegan, przekonanych iż rezygnacja z mięsa czyni ich automatycznie ludźmi klasy
S, że są niczym elfy w Śródziemiu górujące mądrością i urodą nad
przaśnymi krasnoludami. Kastą istot oświeconych i szlachetnych.
Wegetarianizm tych osób jest zazwyczaj jednak krótkotrwałym snobizmem. Wegetarianie i weganie jakich znam, to zazwyczaj ludzie
mili, weseli, szczupli, zdrowi no i świetnie gotujący. Warto zaglądać
do ich talerza tylko z zazdrości.

Rocznik 1980. Koszalinianka od urodzenia. Absolwentka filologii
polskiej ze specjalnością filmoznawstwo i kultura audiowizualna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku związana z mediami. Współautorka monografii festiwalu Młodzi i Film.
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Spektakl ciętej riposty
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Cóż można pomyśleć o spektaklu, który nosi tytuł „Szalone nożyczki”? Nie będąc bajką
dla dzieci, zwiastuje w najlepszym razie niewyszukaną rozrywkę dla dorosłych.
Rzeczywiście przynosi rozrywkę, ale wbrew obawom - wynikającym z tytułu - na poziomie.

o

d kilku lat kolejne sezony Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego w Koszalinie inaugurują farsy, komedie, najogólniej
mówiąc – rzeczy zabawne i lekkie. Bywa,
że przy tym lekko niestrawne, choć koszalińska publiczność kocha się w teatrze
śmiać i powyższe propozycje zazwyczaj
gwarantują naszej scenie frekwencyjne plony, często – niestety – jedyne w ciągu roku. Tym razem sukces jest bardziej niż murowany.
Komedia kryminalna Paula Pörtnera to od 1963 roku, gdy powstała, absolutny szlagier scen całego globu, grany na nich po kilkanaście lat, rekordzista teatralnych box office’ów, najdłużej i najczęściej
grana sztuka świata. W Polsce również – na afiszach wielu teatrów
spektakl bywał i bywa obecny nawet przez dekadę.
W czym tkwi fenomen i tajemnica w gruncie rzeczy nieskompliko-

wanej historyjki kryminalnej? Właśnie w tym, że nie udaje niczego
ponad to, czym jest. Ani, że jest śmieszniejsza niż w rzeczywistości,
ani że chodzi tu o coś więcej niż rozwikłanie zagadki, ani o to, że ta
jest szczególnie zawiła. Osoby dramatu pod kostiumem nie skrywają skomplikowanej osobowości, nie będzie tu metafor, drugiego
dna ani refleksji o sensie życia.
Fabuła jest prosta: nad salonem fryzjerskim Szalone Nożyczki
kierowanym przez Antoniego ‘Toniego’ Kędziorka (Artur Paczesny)
dochodzi do morderstwa – ofiarą jest Izabela Czerny uprzykrzająca
swoimi pianistycznymi impresjami życie klientom i obsłudze zakładu. Feralnego dnia w salonie przebywają: frywolna fryzjerka Barbara (Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska), pani Dąbek (Małgorzata
Wiercioch), akwizytor Edward Wurzel (Marcin Borchardt), inspektor Więckowski (Wojciech Rogowski) i Michał (Jacek Zdrojewski).
Kto zabił? Ktokolwiek – mordercę wybiera publiczność po wspól-
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nym śledztwie. Oczywiście w salwach śmiechu, wybuchających
z największą mocą w momentach komentujących realia Koszalina
– to zamysł autora, by tekst był „regionalizowany” w zależności od
miejsca wystawienia sztuki. Reżyser, Andrzej Chichłowski, zrobił to
zręcznie i dowcipnie.
Aktorsko gwiazdą pierwszoplanową „Szalonych nożyczek” jest
Artur Paczesny w roli rozemocjonowanego geja Toniego, urzekającego przerysowaniem i pastelowym wdziankiem, z równą gracją
podrywającego detektywa i rozdającego widzom landrynki w czasie przerwy. Odkleił się tym samym od – nota bene świetnych – ról
w realizacjach stricte współczesnych, mniej udanych w bajkach
i farsach i udowodnił, że jest aktorem wszechstronnym, zdolnym
do metamorfozy. Na pochwały zasługuje też reszta męskiej ekipy,
przede wszystkim Marcin Borchardt, znakomity w roli nerwowego
sprzedawcy antycznych mebli, wydawałoby się tępawego, a jednak
mistrza ciętej riposty. Świetny jest Jacek Zdrojewski, trochę w tle,

jednak ze znakomitymi epizodami. Klasę niezmiennie trzyma Wojciech Rogowski, na którym spoczywa rola podwójna – aktora i mistrza ceremonii, który śledztwo prowadzi na żywo, z widzami, a jak
wiadomo interaktywna improwizacja może przedstawienie zarówno ożywić, jak i położyć. W tej formule właściwie wszystko zależy
od składu widzów, od tego czy dadzą się wciągnąć w grę i jaki finał
spreparują.
Premiera „Szalonych nożyczek”(4 października br.) okazała się
w tym kontekście sukcesem. To pierwszy – dla mnie jedyny – spektakl z cyklu rozrywkowych w BTD od wielu lat, który naprawdę bawi
i odpręża. Nieco dłuży się w drugiej części, traci tempo i nie skrzy
jak w pierwszym akcie. Nie jest to arcydzieło, a ujęcie postaci tonie
w stereotypach, ale to jednak rozrywka bezpretensjonalna. Sprawnie wyreżyserowana, wymyślona i przeprowadzona. Wiele wskazuje na to, że „Szalone nożyczki” i w Koszalinie okażą się hitem kilku
przynajmniej sezonów.
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Dziwny przypadek
Janusza W.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

„Kali Babki” (premiera 11 października br.) powstały w ramach działającej przy Bałtyckim
Teatrze Dramatycznym Sceny Inicjatyw Aktorskich, umożliwiającej realizację autorskich
pomysłów poza regularnym repertuarem. Rok temu w ramach SIA powstała „Noc
poety” Zespołu Bez Jacka + Alias, projekt muzyczno-słowny aktorów zafascynowanych
twórczością Janusza Kofty. Przed laty – m.in. realizacje z pogranicza performance’u
(„Podróż do zielonych cieni” – monodram Anny Kutkowskiej 2006). Spektakl Michała
Siegoczyńskiego też plasuje się na pograniczu. Jest poniekąd musicalem,
kabaretem, parodią, biografią, komedią, impresją – trudno zdefiniować
jego formę, podobnie jak treść.

k

anwą opowieści jest życiorys słynnego Kalibabki – w spektaklu to Janusz W. – najsłynniejszego polskiego uwodziciela, którego
najtłustsze podboje przypadały na lata 70.
i 80. Dzieje tegoż wyczynowca zekranizował
Janusz Dymek serialem „Tulipan”.
Tytuł spektaklu wskazywałby na zainteresowanie autora raczej uwiedzionymi przez Kalibabkę paniami, niż
nim samym, co nie do końca ma odzwierciedlenie w scenicznych

wydarzeniach. Tym niemniej, poznamy najważniejsze kobiety jego
życia: pierwszą ofiarę – kelnerkę, prostytutki, od których rzekomo
uczył się języków obcych i Elżbietę, która wyedukowała go w zakresie jubilerstwa, siostry z Niemiec, dzięki którym nabrał szyku i „szarmu”, wspólniczkę Katarzynę i uosobioną w jednej postaci rzeszę córek niegdysiejszych bogatych prywaciarzy, matki jego rozlicznych
dzieci i kilka innych dam, których w rzeczywistości była rwąca rzeka.
Kalibabka, jak wspominał w wywiadach, przestał je liczyć po dwóch
tysiącach.
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Biografię Don Juana znad Wisły opowiadają nie tylko one:
zdradzone, skrzywdzone, okradzione z pieniędzy i marzeń wciąż
zafascynowane Januszem W. dziewczyny, ale też muzyka, kultowe dźwięki z PRL-owskich dancingów i dyskotek, oddające klimat
i ducha epoki jak mało co. Opowiada ją też sam bohater w osobie
Beaty Niedzieli – cwaniak i manipulator, mistrz autokreacji zdolny
zmienić się w dowolny męski typ, by upolować zdobycz, lepiący
kobiety jak plastelinę, tak by czuły się lepszą wersją siebie. Król życia, otoczony rozkochanymi w nim kobiecymi ciałami gotowymi na
wszystko, a przede wszystkim ich pieniędzmi. Czy istnieje mężczyzna, który nie chciałby tak żyć? – pyta przewrotnie Janusz W. w swoim monologu.
„Kali Babki” stylistycznie są pokrewne poprzedniemu spektaklowi Michała Siegoczyńskiego „Love Forever”, zrealizowane podobnymi środkami wyrazu, kiczem i przerysowaniem. Niestety, powielają też wszystkie jego grzechy. Ponownie dojmujące jest wrażenie
inscenizacyjnego chaosu widocznego zwłaszcza na początku, gdzie
– całkiem niezłe sceny – zszyte są ze sobą niechlujnym ściegiem,
w dodatku z niepasujących do siebie materiałów. Im dalej, tym
jest lepiej, się rozkręca, nasyca i tworzy ciąg przyczynowo-skutkowy, układając się coraz śmieszniejszą, ale w gruncie rzeczy gorzką
opowieść. Trudno jednoznacznie stwierdzić, w jakich proporcjach
reżyser chciał ją podać – czy to próba zrozumienia fenomenu Kalibabki, który będąc średniej pod każdym względem jakości mężczyzną jednak ogłupiał i mamił kobiety z całej Polski, czy tylko rozrywka
z groteskowym bohaterem w roli głównej i naiwnymi postaciami
w tle. Reżyser nie ocenia ani jego, ani ich. Przygląda im się trochę
z dystansu, trochę z sympatią, trochę ze zrozumieniem. Łatwo w Kalibabce widzieć jedynie Casanowę i wdzięczny materiał na bohatera popkultury, ale był on przede wszystkim złodziejem, przestępcą
i gwałcicielem łamiącym kobietom serca i życiorysy, może i uroczym, lecz także bezwzględnym, a bywało że brutalnym. Ten odcień
w spektaklu pojawia się tylko na chwilę, wmieszany w fabułę dość
nieoczekiwanie i bez specjalnego znaczenia. Łatwo też zdefiniować
jego ofiary jako wcielenia głupoty, bez godności i instynktu, jeśli
nie chce się w nich widzieć spragnionych miłości i zainteresowania
w szarzyźnie rzeczywistości kobiecych serc. Ten dualizm spojrzenia

jest w Kali Babkach” bardziej wyczuwalny niż obecny.
Brak zdecydowania i konsekwencji w budowaniu fabuły to wada
obu ostatnich realizacji Michała Siegoczyńskiego, jednak wbrew
wszelkim słabościom „Kali Babki” to rzecz po prostu wciągająca.
Napisana i zainscenizowana wartkim, dowcipnym, charakterystycznym dla twórcy językiem, a co najważniejsze fantastycznie zagrana.
Aktorki przeszły w „Kali Babkach” same siebie, dosłownie.
Beata Niedziela trwa w aktorskim rozkwicie i po raz kolejny już
udowadnia, że jest w stanie zagrać wszystko – komedię, tragedię,
piękno, brzydotę, dziecko, damę, kobietę po przejściach i – w tym
wypadku – mężczyznę z przeszłością. Aktorki były zresztą inspiratorkami przedstawienia, współtworzą je i lubią – jednak trzeba
przyznać, że Michał Siegoczyński po prostu potrafi reżyserować kobiety i wydobywać ich ukrytą lub nieodkrytą osobowość sceniczną,
całkiem nieraz odmienną od tej znanej widzom, jak w przypadku
Małgorzaty Wiercioch pojawiającej się w „Kali Babkach” na dwa,
bardzo soczyste momenty. Fantastyczne są też Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, poniekąd aktorka Siegoczyńskiego (to ich trzeci
wspólny spektakl) i niezwykle plastyczna i zabawna Katarzyna Lenarcik-Stenzel (gościnnie).
Warto „Kali Babki” obejrzeć chociaż dla tych kapitalnych babek.
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Festiwal dobrych filmów
Autor: Anna Makochonik / Foto: Archiwum FFG

Meandry werdyktów podejmowanych przez jury Festiwalu Filmowego w Gdyni (FFG)
zazwyczaj wzbudzają skrajne emocje, niezadowolenie publiczności i krytykę mediów.
Tak było na przykład, gdy trzy lata temu festiwal wygrał „Essential Killing” Jerzego
Skolimowskiego a nie „Róża” Wojciecha Smarzowskiego, i gdy w ubiegłym roku
nagrodę za najlepszą rolę męską otrzymał Andrzej Chyra a nie Dawid Ogrodnik.
W tym roku Złote Lwy – zasłużenie – trafiły do faworyta, filmu „Bogowie” w reżyserii
Łukasza Palkowskiego, pozostałe nagrody także w dobre i odpowiednie ręce.

n

iewiele zarzucić można też samej selekcji
konkursowej, będącej wiecznym przedmiotem krytyki za to, że w ogóle jest, i za
– oczywiście – błędne wybory. W tym roku
komisja złożona z filmowców różnych styli
i pokoleń w dużej mierze się ich ustrzegła,
choć nad przynajmniej trzema tytułami
w konkursie można by się poważnie zastanowić.
Fabuła, gatunek, historia

W konkursie głównym 2014 znalazło się 13 produkcji. Znane już
widzom z ekranów kinowych „Jack Strong” Władysława Pasikowskiego , „Obietnica” Anny Kazejak, „Pod Mocnym Aniołem” Wojtka
Smarzowskiego. Trzy debiuty: „Hardkor disco” Krzysztofa Skoniecznego, „Jeziorak” Michała Otłowskiego – widzieliśmy je w Koszalinie podczas czerwcowego festiwalu „Młodzi i Film” – oraz „Kebab
i horoskop” Grzegorza Jaroszuka, dzieła mistrzów filmu autorskiego Lecha Majewskiego „Onirica. Psie pole” i „Sąsiady” Grzegorza
Królikiewicza. W końcu filmy powracających po przerwie Magdaleny Piekorz „Zbliżenia” i Waldemara Krzystka „Fotograf”, „Obywatel”
Jerzego Stuhra i monumentalne „Miasto 44” Jana Komasy.

Ten zestaw to kino dobrych historii, fabuł, a co najważniejsze –
świetnych scenariuszy. Być może w końcu uda się zniwelować ten
dojmujący od lat deficyt, tegoroczne produkcje są dobrym tego
prognostykiem. Twórcy w końcu zaczęli też sięgać po wyraziście
zdefiniowane gatunki. W konkursie znalazły się więc dwa kryminały („Jeziorak”, „Fotograf”), film wojenny („Miasto 44”), thriller („Jack
Strong”), biografia („Bogowie”), dramat psychologiczny („Zbliżenia”). Ponadto projekty stricte autorskie jak nagrodzony za najlepszy
debiut „Hardkore disco”, rzadki przypadek obecności w konkursie
kina niezależnego czy nowe dzieło Grzegorza Królikiewicza. Oba
kompletnie odstające od reszty konkursowych pozycji i polskiej
kinematografii w ogóle, oba alternatywne, mówiące własnym językiem, choć zupełnie innych pokoleń. Skonieczny podkreśla zresztą,
że kino mistrza polskiej awangardy jest dla niego potężną inspiracją.
W przypadku Królikiewicza osobliwa była nawet konferencja prasowa, będąca raczej spotkaniem na temat sztuki i kultury filmowej.
„Sąsiady” to kino arcytrudne, dla koneserów, karykaturalny, poetycki
i zaskakująco ciepły portret Polski „Z”, slumsów, biedy, patologii, do
których nikt nie chce zaglądać. Najciekawszy, a na pewno najoryginalniejszy film festiwalu, kompletnie pominięty w werdykcie.
Tym bardziej przykro, że na przeciwnym pod każdym względem
biegunie znalazł się inny wizjoner, Lech Majewski ze swoją porażają-
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cą anachronizmem impresją nie wiadomo czego, co po spektakularnym wizualnie „Młynie i Krzyżu” wybrzmiało jak żart. Obok „Zbliżeń”
i „Kebabu i horoskopu” (tytuł jest doskonałą zapowiedzią zawartości
filmu) to najsłabszy chyba obraz festiwalu, na miejscu którego spokojnie mogłoby się znaleźć „Polskie gówno” Tymona Tymańskiego,
jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji, umieszczona litościwie
jedynie w nowej sekcji o wymownej nazwie „Inne spojrzenie”.
Festiwal redivivus
Trzeba przyznać, że w tym roku szczególnie wyraźnie widać, jak
bardzo festiwal zmienił się przez ostatnią dekadę. Ma dziś europejski format i klimat, odbywa we wnętrzach zmodernizowanego
Teatru Muzycznego, a w przyszłości prawdopodobnie zadomowi
w budowanym obok jego siedziby imponującym Gdyńskim Centrum Filmowym.
Po raz kolejny zmienił nazwę. Od kilku lat dąży w tym względzie
do minimalizmu. W tym roku stał się po prostu Festiwalem Filmowym w Gdyni. Jednak najważniejsza zmiana nastąpiła na kluczowym stanowisku dyrektora artystycznego – po trzech latach Michała
Chacińskiego zastąpił Michał Oleszczyk, doktor filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyk filmowy, autor książek i tłumacz.
Kandydatura spotkała się ze sporym sceptycyzmem, choć nowy
dyrektor zapewniał od początku, że nie zamierza wywracać festiwalu do góry nogami, raczej kontynuować jego dotychczasową
formułę we wzbogaconej i odświeżonej wersji. Poza nową identyfikacją wizualną, nowymi statuetkami zaprojektowanymi przez Pawła
Althamera, rzeczywiście nie zrewolucjonizował ani programu, ani
przebiegu imprezy. Rozkład zajęć jest nadal bogaty w sekcje, cykle i pokazy, których zadaniem jest oddanie charakteru i kondycji

polskiej kinematografii w jej wszystkich wymiarach. Są tu więc filmy
pokolenia najmłodszego (Konkurs Młodego Kina), offowego (Przegląd Polskiego Kina Niezależnego), retrospekcje i ukłony wobec
mistrzów (Czysta Klasyka, Skarby Kina Przedwojennego, Klasycy
Mniej Znani) i pokazy specjalne (Archiwum Grozy, Filmy z Gdyni,
Kinoteatr). Wydarzeniem specjalnym był uroczysty pokaz otwarcia
festiwalu – „Potop Redivivus” w reżyserii Jerzego Hoffmana, w zrekonstruowanej cyfrowo, przemontowanej, trzygodzinnej wersji kinowej (przed 40. laty film zdobył Złote Lwy). Warto w tym miejscu
wspomnieć też o specjalnym uhonorowaniu Platynowymi Lwami za
całokształt twórczości Sylwestra Chęcińskiego.
Niezależnie od wszelkich zmian infrastruktury, rytm FFG wyznacza przede wszystkim poziom artystyczny konkursu głównego.
Widzowie, branża i media tzw. wrażenie ogólne filtrują przez to
kryterium. Na szczęście od trzech lat jest on naprawdę wysoki. Co
roku pojawiają się tu produkcje wybitne, fantastycznie zrealizowane. W dużej mierze jest to konsekwencją i zasługą dofinansowań
Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, jednak czytając czołówki
i tyłówki polskich filmów coraz częściej widnieją tam loga prywatnych firm producenckich. A to oznacza, że „robienie filmów” w Polsce zaczęło się po prostu opłacać.

Jan Komasa - reżyser

Polecamy: „Miasto 44”
Propozycję wyreżyserowania filmu o powstaniu warszawskim Jan
Komasa otrzymał osiem lat temu, tuż po swoim debiucie, jako dwudziestoparolatek. Zdążył przez ten czas nie tylko dojrzeć, także jako
twórca, ale i starannie przygotować się do tematu, poznając go nie
tylko z perspektywy podręczników historii, ale też opowieści świadków walk o Warszawę. Odrobił tę lekcję dobrze, a co najcenniejsze nie uległ pokusie recenzowania zrywu. Nie ma w tym dramacie
wojennym martyrologii, heroizmu, bogoojczyźnianych wzniosłości.
Jest krew, strach i śmierć – pokazane naturalistycznie, bez ogródek.
Osią fabuły jest historia miłosnego trójkąta: Stefana (Józef Pawłowski), Alicji „Biedronki” (Zofia Wichłacz – dość zaskakująca nagroda
za najlepszą rolę żeńską) i Kamy (Anna Próchniak), młodziutkich, tuż
po zaprzysiężeniu w przededniu powstania, nie zdających sobie
sprawy, że za chwilę znajdą się w piekle. „Miasto 44” to historia ich
naiwności, rozczarowania, walki nie o ojczyznę, ale przeżycie powstańczej rzezi. Jest w filmie Komasy kilka kompletnie niepotrzebnych scen, groteskowych popkulturalnych sekwencji, ale są też
obrazy genialne, porażające, oddające grozę wojny tak, że zostaje
pod powiekami jeszcze długo po seansie.
To z pewnością film, jakiego w polskiej kinematografii nie było.
Ogromny budżet (25 mln zł), imponujące efekty specjalne (oklaski za perfekcyjne odtworzenie architektury dawnej, zniszczonej
Warszawy), znakomite zdjęcia, scenografia, kostiumy. Plan filmowy
nieprzypadkowo trwał 63 dni, reżyser konsultował scenariusz z Powstańcami.
Najlepszą recenzją są ich pochwały i słowa „Tak było”.
Na ekranach.
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Łukasz Palkowski - reżyser

Polecamy: „Bogowie”
Fabuła filmu obejmuje czas od momentu odejścia Zbigniewa
Religi z macierzystego szpitala do pierwszego udanego przeszczepu serca w 1985 roku. Wycinek życiorysu, w którym Religa
dosłownie z niczego buduje słynną dziś klinikę w Zabrzu, kompletuje zespół, wyciąga spod ziemi pieniądze, a potem realizuje to,
co medycyna polska uznaje nie tylko za niemożliwe, ale i niemoralne wystarczy, by opowiedzieć niemal wszystko o lekarzu, który
odmienił oblicze polskiej kardiochirurgii w czasach mentalnego
betonu lat 80.
Nie jest to portret kryształowy, sporo w nim rys i niewygodnych wątków: stawianie pracy i ambicji ponad potrzeby rodziny,
skłonności do alkoholu, wybuchowy temperament, kompulsywne
decyzje kadrowe. Jednak dzięki temu to biografia postaci żywej,
niezwykłej i ludzkiej w swojej ogromnej sile i słabości. Religa w tym
filmie to człowiek z krwi i kości, niepokorny, fighter, szeryf, który
pilnuje porządku w mieście. Człowiek z charyzmą, której trudno
się oprzeć. „Bogowie” nie są jedynie popisem umiejętności aktorskich czy raczej zdolności mimikry Tomasza Kota, choć jest to
z pewnością kreacja wybitna. Siłą jest tu znakomity, dynamicznie
wyreżyserowany scenariusz Krzysztofa Raka. Bezpretensjonalny,
sprawny i dowcipny. Temperatura akcji nie spada nawet o stopień, i trzyma w napięciu, jak najlepszy thriller. Jak każda operacja na żywym sercu. „Bogowie” to film o sercu Zbigniewa Religi.
Na ekranach.

Waldemar Krzystek - reżyser

Polecamy: „Fotograf”, „Jeziorak”
Kryminał we współczesnym kinie polskim to rzadkość. Tym bardziej cieszy, że na ekrany niebawem trafią aż dwie takie produkcje,
w dodatku świetne. Zupełnie inne, choć w wielu punktach podobne. W „Jezioraku” Michała Otłowskiego z łatwością można znaleźć
odbicie wielu i ulubionych motywów gatunku. Od narzucającego
się choćby jedynie przez ciążę głównej bohaterki (Jowita Budnik)
„Fargo” braci Cohen, przez skandynawski serial „The Killing” po
„Bezsenność” Christophera Nolana. W obu przypadkach wciągająca fabuła będąca po prostu sprawnie podaną zagadką kryminalną ma też swoje drugie, głębsze i interesujące dno. W „Jezioraku”
bohaterka, Iza, nie tylko próbuje rozwiązać zagadkę nagłego zaginięcia i śmierci męża, ale odkrywa przy okazji własną tożsamość,
z którą mierzyć się nie będzie łatwo. Podobnie – choć w zupełnie
innym kontekście – robi to Natasza (Tatyana Arntgolts). Biografia
seryjnego mordercy Koli, tytułowego „Fotografa”, którego ściga
jest jednak przede wszystkim świadectwem obłędu nie człowieka,
a systemu, który stworzył potwora (akcja filmu Krzystka w większości rozgrywa się w Rosji, a w retrospekcjach – Związku Radzieckim).
Co symptomatyczne, dystrybucja filmu w Rosji już została zakazana.
Trudno ten absurd zrozumieć, warto się przekonać dlaczego.
„Jeziorak” i „Fotograf: to świetnie zagrane, skonstruowane, wciągające, niejednoznaczne kino z sennym klimatem, którego z szacunku do prawideł gatunku nie opowiadamy, ale polecamy. Nie
tylko miłośnikom kryminału.
„Jeziorak” – na ekranach; „Fotograf” – premiera marzec 2015
(Polska)
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PRESTIŻOWE książki
Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
Marcin Ciszewski
„Krüger. Szakal”
Autor bestsellerowego „www.ru2012.
pl” wraca do tego, za co czytelnicy kochają go najbardziej: do barwnie pokazanej
historii, która ożywa dzięki jego niezwykłemu talentowi do snucia wciągających
opowieści! „Krüger” to cykl, który przenosi
w samo serce najważniejszych wydarzeń
polskiej historii pierwszej połowy XX wieku. Napad na bank w Warszawie u progu
lat 20., wyprawa kanałami Lwowa, atak
polskich szpiegów na III Rzeszę czy działania tajnych służb w czasie wojny polsko-bolszewickiej – Ciszewski
nie zwalnia do ostatniej strony.
Kmicic, Batman, Leon Zawodowiec i Hans Kloss w jednym. Wilhelm Krüger to dziedzic fortuny pozbawiony wszystkiego w chwilę
po narodzinach. Bezlitosny dla wrogów, którzy chcą zagrozić jego
bliskim. Ścigany i osamotniony. Morderczy trening uczynił go jednym z najskuteczniejszych kryminalistów w tej części świata. Co stanie się, gdy znajdzie się w samym centrum walk, które decydować
będą o przyszłym kształcie Europy?
„Marcinowi Ciszewskiemu udało się skonstruować wciągającą
wizję walki polskich służb z terrorystycznym Armagedonem. Autor
niczego nie oszczędził swoim bohaterom. Nie dość, że muszą zmierzyć się z terrorystami, to co najmniej tyle samo energii oddają na
wojny obronno-podjazdowe z kolegami z konkurencyjnych służb.
Osoby znające to środowisko twierdzą, że akurat ten fragment daleki jest od fikcji” – napisał o książce Juliusz Ćwieluch z tygodnika
„Polityka”.

Andrew Miller
„Oczyszczenie”
Autor to jeden z najbardziej cenionych
współczesnych pisarzy brytyjskich, finalista
Nagrody Bookera i laureat innych prestiżowych laurów literackich. W wyścigu po International IMPAC Dublin Literary Awards
wyprzedził takie sławy jak Ian McEwan czy
Haruki Murakami. Jego książki przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. W 2011
roku otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród COSTA Book Awards za
powieść „Oczyszczenie”.
Jest 1785 rok, rewolucja francuska wisi w powietrzu. Najstarszy
cmentarz Paryża jest przepełniony, ziemia wyrzuca na wierzch grzebane w niej ciała, a opary zatruwają miasto i odurzają jego mieszkańców. Młody inżynier Jean-Baptiste Baratte dostaje od króla zadanie oczyszczenia nekropolii. Na Cmentarzu Niewiniątek odkrywa,
że czasem rozkład toruje drogę dla nowego początku...
Andrew Miller odmalowuje Paryż światłocieniem, w głęboko
sensualnej, niejednoznacznej prozie. W „Oczyszczeniu” każda postać nosi w sobie tajemnicę, a pod powłoką miejskiego brudu kryje
się zaskakująca prawda o człowieku i historii.

Jacek Cygan
„Życie jest piosenką”
Bez Jacka Cygana polska scena muzyczna nie byłaby taka sama. Jego piosenki od
lat śpiewają najlepsi polscy wokaliści, a wraz
z nimi cały kraj. Bez niego Andrzej Zaucha
nie zaśpiewałby „C’est la vie”, Ryszard Rynkowski nie wsiadłby do „pociągu z daleka”,
Edyta Górniak ze swoim utworem „To nie
ja byłam Ewą” nie odniosłaby tak spektakularnego sukcesu na konkursie Eurowizji,
a Edyta Geppert nie zadebiutowałaby tak
wspaniale piosenką „Jaka róża, taki cierń”.
Nie byłoby też najpopularniejszych przebojów zespołu Kombi, Grażyny Łobaszewskiej i wielu innych artystów, ani „Dyskoteki pana Jacka”, na której wychowało się całe pokolenie młodych ludzi.
Książka Jacka Cygana to osobista, sentymentalna podróż w przeszłość. Autor – jak zawsze – z wdziękiem i humorem opowiada o powstawaniu swoich najlepszych tekstów, odmalowując przy okazji
całą galerię ciekawych portretów najpopularniejszych polskich artystów. Wszystko to składa się na fascynujący obraz długiej epoki
w polskiej muzyce. Każda piosenka ma swoją historię, która często
okazuje się zupełnie niezwykła. Każda rodzi się z przyjaźni tekściarza i wykonawcy. Książka Jacka Cygana jest więc przede wszystkim opowieścią o przyjaźniach, które zaowocowały legendarnymi
utworami. Ta książka jest ważna, ponieważ przedstawia historię
człowieka, który zmienił oblicze polskiej muzyki i sceny muzycznej,
kulisy sławy, życia i pracy samego autora, nieznane historie i anegdoty o gwiazdach muzyki i historie powstania największych hitów,
które zna i śpiewa cała Polska.
„To jest człowiek, który jest jak dziecko. On się ciągle umie zachwycać, cieszyć. Jak się z nim je, to jest miło, bo jemu smakuje. Jak
coś pije, to mi miło, bo on pije. Najważniejsze, że on jest prawdziwy.
On ma w sobie taki spokój i takiego diablika. On jest taki książę
życia. Jest dowcipny i lubi życie” – mówi o Jacku Cyganie, autorze
ponad 1000 piosenek, aktorka Anna Dymna.

Przemysław Semczuk
„Maluch. Biografia”
Nie był tak szybki jak porsche ani przestronny jak ford, ale pokochały go miliony
Polaków. Jeździł nim Pawlak w „Nie ma
mocnych” i „Czterdziestolatek inżynier
Karwowski”. Doskonale sprawdzał się
jako milicyjny radiowóz oraz samochód
dostawczy, gdy akurat „rzucili” pralki. Na
wakacje do Zakopanego i do Bułgarii woził całe rodziny, a trójkę marzycieli z Krakowa zabrał w zwariowaną podróż dookoła
świata. Fiat 126p, popularne „toczydełko”,
to członek wielu polskich rodzin. To symbol wszystkiego, co w PRL
-u wzniosłe i marne zarazem. Samochód – legenda. Skąd się wziął?
Jakie plany miała wobec niego władza? Jak zdobywano na niego
talony, a jak deficytowe części, gdy się psuł? I jaki spotkał go koniec? W pierwszej, pełnej anegdot i ciekawostek biografii Malucha
Przemysław Semczuk opowiada nieznaną historię złotego dziecka
polskiej motoryzacji. Bogato ilustrowane wydanie zabiera czytelników w podróż do czasów młodości – własnej lub rodziców. Idealny
prezent nie tylko dla fanów motoryzacji.
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Dwa warianty

p

oczątkowe sceny „Pulp Fiction”: Vincent
i Jules jadą autem w misji odzyskania walizki. Vincent właśnie wrócił z Amsterdamu:
- Wiesz, co jest najfajniejsze w Europie?
Małe różnice! I tłumaczy Julesowi historię
o hamburgerach, frytkach, marihuanie oraz
majonezie... Małe różnice. No właśnie, te
cholerne małe różnice między Polską a resztą świata!
Czytelnicy „Prestiżu” (bez wątpienia osoby pełne empatii, kultury
i światowych manier) przeżyli zapewne wołające o pomstę do nieba spotkanie z przedstawicielami wypełnionej adrenaliną polskiej
młodzieży. Nie idzie mi przy tym o mitycznych „kiboli” (kibole piłkarscy są w porządku i nawet nie mam nic przeciwko, by objąć ich
ustawowo jakąś ochroną gatunkową). Chodzi o dwóch-trzech wyłaniających się z ciemności, hałaśliwych, ekspresywnych i spontanicznie otwartych na dialog społeczny z przechodniami jak również na
redystrybucję dóbr. Dialog i redystrybucję - na ich warunkach, ma
się rozumieć.
Cóż robi w takim przypadku czytelnik „Prestiżu” jako osoba pełna
kultury, empatii i tak dalej?! Cóż robi - pytam? Ano, idzie naprzeciw,
modląc się w duchu (w takich przypadkach jak i podczas turbulencji w samolocie maleje poziom ateizmu). Idzie, ale wolałby nie iść.
A jak już idzie z bliską sobie kobietą, to już w ogóle przerąbane, bo
ciemna noc, z koncertu w krawacie wracasz, laska ufa, że ją obronisz,
z ciemności zaś na podbój wyszła pomrukująca grupka 17-latków...
I teraz tak, małe różnice. Warianty zachowania są tu dwa, zakładając, że nie salwujemy się ucieczką, rzucając na żer towarzyszącą
nam osobę (co w niektórych związkach damsko-męskich byłoby
może i jakimś wybawieniem, ale nie o tym teraz mówimy). Otóż
albo idziemy twardo, prowadząc niby to niefrasobliwą rozmowę
o spektaklu, co to skończył się przed chwilą i udając, że nie dostrzegamy nadchodzącego kataklizmu, zamiatamy chodnik oczami.
Albo wręcz przeciwnie: milkniemy oceniając sytuację i kroczymy
w skupieniu nie spuszczając wzroku z ich twarzy.

jacek
rujna

Oba warianty przetestowałem niejednokrotnie na reprezentatywnej grupie przedstawicieli społeczeństw polskiego oraz
irlandzkiego. Wyniki badań napawają zdumieniem. W Irlandii
„postawienie się wzrokiem” nadchodzącym skumbakom jest ocenione przez nich jako przyjęcie postawy do walki. To rodzi jakiś
tam szacunek i nie zdarzyło się (odpukać), by ta postawa zawiodła:
chłopaki mijają nas, idą swoją drogą. Opuszczenie wzroku jest zaś
porażką, jak w banku mamy w Irlandii jakąś zaczepkę, żeby tylko
słowną.
W Polsce zaś jest dokładnie odwrotnie; jedynie łypanie oczyma
w panice po kątach, jedynie usiłowanie włożenia czapki niewidki
podnosi prawdopodobieństwo ujścia z życiem i - kto wie, kto wie
- nawet z jakim takim honorem. Metoda zaś „oko w oko” odczytywana jest przez polską reprezentację konkwistadorów jako czyste
zaproszenie do bezpośredniej walki.
Ale to nie koniec, analizowaliśmy porę nocną, mrok otulający
wszelaki występek. Przechodzimy do dnia jasnego, jest poranek
i widzimy zgoła odmienną rzecz. W Irlandii, w nawet w tych gorszych dzielnicach, o poranku w taką sobotę idzie się do sklepiku
na rogu po chleb, gazetę, mleko do herbaty (blee), jakieś tam takie
sprawki śniadaniowe. Wczorajsze chłopaki też tam idą i każdy każdemu, przechodzień z przechodniem, kiler z dziadkiem, kompletni
nieznajomi mijając się... patrzą sobie w oczy, uśmiechają się i mówią: aaa, dzień dobry.
W Polsce znowuż odwrotnie, jak kogoś nie znasz, to on ci się na
ulicy nie odkłoni, nie ma szans, mało tego, za wariata weźmie, który
o poranku uśmiecha się do nieznajomych i pozdrawia. Zadziwiające.
Czas na wniosek. Badania socjologiczne wskazują zatem wyraźnie, że uśmiech i życzliwość przeznaczone dla każdego nieznajomego od rana pozwalają w nocy, w chwilach napotkania potencjalnego niebezpieczeństwa przyjąć godną postawę. Innymi słowy:
uśmiechajmy się życzliwie do nieznajomych o poranku, nie będziemy musieli żałośnie i głupawo uśmiechać się w nocy.

Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor.
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności.
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.
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Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Coworking Koszalin
Autor: Krzysztof Gołaszewski

Pierwsza robocza narada w oddanych nam do użytku pomieszczeniach przy ulicy Racławickiej

To kolejny pomysł przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej,
który przechodzi w fazę realizacji. Strefa ta jest tworzona z myślą o integrowaniu
przedsiębiorców działających w tak zwanych przemysłach kreatywnych, o łączeniu
środowiska uczelnianego z biznesem, o umożliwianiu studentom nawiązywania
kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub zleceniodawcami, a także
o pracodawcach, którzy będą mieli wpływ na ścieżkę rozwojową wielu studentów.

b

lisko rok temu Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie zaprosiła przedsiębiorców i przedstawicieli tzw.
„otoczenia biznesu” do wspólnej pracy nad projektem
„Coworking Koszalin”. Odbyło się wiele spotkań, w których nie zabrakło gorących dyskusji, chłodnych kalkulacji, a także
pozytywnych i negatywnych emocji. Jednakże silna determinacja
przedsiębiorców, którym zależy na rozwoju branży kreatywnej oraz
na zatrzymaniu ambitnych ludzi w naszym mieście, skutkuje uruchomieniem projektu na terenie Politechniki Koszalińskiej, w budynku
F mieszczącym się przy ul. Racławickiej 15-17.
Władze uczelni przekazały całe pierwsze piętro budynku na po-

trzeby projektu, w związku z czym Politechnika Koszalińska będzie
sprawować nadzór administracyjny nad strefą Coworking Koszalin.
Nad bieżącym funkcjonowaniem i rozwojem strefy coworkingowej będzie czuwać PIG Koszalin, z przedsiębiorcami działającymi
w Grupie „Kreatywni Koszalin” na czele. W prace rozwojowe są również zaangażowane różne grupy osób, w tym pracownicy i studenci
Instytutu Wzornictwa PK. Cieszy nas, iż do projektu przystępuje coraz więcej osób, które deklarują chęć współtworzenia Coworking
Koszalin.
Pomysł stworzenia takiego miejsca inspirowany był rosnącym zainteresowaniem projektami tego typu na całym świecie. Okazuje
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się, że np. w Warszawie funkcjonuje ok. 20 „coworkingów”. Naszą
koncepcję oparliśmy w dużej mierze na świetnie funkcjonującym
w Berlinie modelu Betahaus, gdzie w otwartej industrialnej przestrzeni biurowej spotykają się ludzie mówiący niemalże wszystkimi
językami świata. Popularność tego miejsca jest efektem jego wyjątkowego klimatu. Korzystają z niego zarówno studenci i freelancerzy,
jak i większe firmy. Osobom, które korzystały z takich miejsc nie trzeba tłumaczyć tej wyjątkowej atmosfery. Znając jego formułę – wiedzą doskonale, że takie miejsce
tętni życiem. Tu się zwyczajnie
wchodzi i pracuje lub odpoczywa, poznając ciekawych ludzi.
Osoby, które z takich miejsc nie
korzystały, z pewnością dość
szybko poczują ten klimat.
Dlaczego zajęliśmy się tym
projektem w Północnej Izbie
Gospodarczej? Bo zależy nam
na tym, aby:
zwiększyć atrakcyjność biznesową Koszalina dla mikro-,
małych i średnich firm oraz
start-upów, stymulując rozwój
przemysłów kreatywnych w naszym mieście,
zintegrować
środowisko
związane z branżą kreatywną,
umożliwiać rzeczywistą współpracę uczelni i biznesu,
tworzyć przestrzeń sprzyjającą innowacji i kreatywności poprzez
połączenie miłej, kawiarnianej atmosfery oraz skoncentrowanego
środowiska pracy,
przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku miasta
i regionu,
dawać wyraźny sygnał, że „uczniowie i studenci mają w Koszali-

nie unikalne w skali kraju warunki kształcenia i rozwoju w sektorze
kreatywnym”, co będzie dodatkowym argumentem dla absolwentów szkół średnich, aby studiowali i/lub pracowali tutaj.
Docelowo w Coworking Koszalin mają mieścić się profesjonalnie wyposażone pracownie (np. komputerowe, studia dźwiękowe
i graficzne – wynajmowane kreatywnym pod realizację konkretnych
zleceń). Projekt ma opierać się na samofinansowaniu, ale już teraz
wiemy, że wiele osób z chęcią włączy się w finansowanie lub pozyskiwanie finansów na realizację
konkretnych pomysłów związanych z rozwojem tej przestrzeni. Wynajmowanie biurek
i poszczególnych pomieszczeń
będzie odpłatne dla przedsiębiorców. Dla studentów
i uczniów – bezpłatne.
Obecnie w budynku trwają
już prace remontowe. Kreatywny Teatr Variete Muza z Koszalina również przystąpił do
projektu, ponieważ uruchomi
w tym budynku kafeterię, która
również będzie swojego rodzaju przestrzenią do współpracy.
Liczymy, że na przełomie grudnia tego roku i stycznia przyszłego roku będziemy mogli
zapraszać pierwszych gości do Coworking Koszalin.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska studenckiego, naukowego, samorządowego i biznesowego, a szczególnie
dużo mówi się o tym w gronie firm zrzeszonych w Północnej Izbie
Gospodarczej w Koszalinie. Zaangażowanie tak wielu osób i organizacji sprawiło, że to co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe – zapraszamy już niedługo do Coworking Koszalin!

Krzysztof Gołaszewski z Rhema Group to lider grupy „Kreatywni Koszalin” Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.
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Adam Ostaszewski - Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czterdziestolatek urodzony w Koszalinie. Absolwent II LO im. Władysława Broniewskiego (profil humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim). Z zawodu radca prawny, prowadzący kancelarię prawną. Od ponad 20 lat działa
publicznie, od czasów szkoły średniej związany z lewicą. Nie wstydzi się swoich lewicowych poglądów. Udziela
się w projekty darmowych porad prawnych dla najbardziej potrzebujących. Ceni bezpośredni kontakt z ludźmi.
Prywatnie: od 14 lat szczęśliwy mąż pani Joanny, a od 7 lat – dumny ojciec córki Zuzi.
Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zosta...
… pisarzem. Zawsze miałem bujną fantazję, zamierzałem pisa
książki fantastyczno-naukowe. W dorosłym życiu próbowałem
swoich sił na międzynarodowych konkursach, moje jedno
opowiadanie zdobyło nawet wyróżnienie w konkursie
zorganizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną.
W szkole...
... miałem szczęście spotka wspaniałych nauczycieli, którzy uczyli
samodzielnego myślenia. Nawiązałem szereg przyjaźni, które
przetrwały do dzisiaj. Rozpoczynałem przygodę z polityką działając
w Klubie Dyskusyjnym „Consensus”, który gościł polityków
z ówczesnych pierwszych stron gazet.
Moja pierwsza praca...
… to praca wakacyjna w trakcie studiów. Aby się na nich utrzyma
, wyjeżdżałem do Niemiec pracowa przy zbiorze winogron. Dzięki
temu nauczyłem się szacunku do każdej pracy oraz do ludzi,
którzy ją wykonują.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… przeznaczałem na studia. Pierwsze zarobione po studiach przeznaczałem na pierwsze wspólne mieszkanie z żoną.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… potrzeba wytrwałości i niepoddawania się przeciwnościom.
Trzeba by przede wszystkim uczciwym wobec ludzi, z którymi się
pracuje oraz wobec samego siebie. Do sukcesu nie ma drogi na
skróty. Liczy się ciężka, codzienna praca.
Dobry szef...
… to taki, co słucha podwładnych. Nie może ciągle narzuca
swojego zdania i go bezkrytycznie egzekwowa. Pracowników
trzeba szanowa i odpowiednio ich także wynagradza.
U współpracowników cenię...
… lojalność i samodzielność w myśleniu. Na spotkaniach należy
odbywa „burzę mózgów”, podczas których możemy szczerze
mówi sobie wszystko. Kiedy już jednak zapadnie decyzja, musimy
wspólnie realizowa ustalone zadania i by wobec siebie w trakcie
tego lojalni.
Nie zatrudniłbym…
… lizusa. Osoby, która od pierwszego zdania zaczęłaby mnie
wychwala i twierdzi, że wszystko robię najlepiej. Taka osoba jest
albo bezkrytyczna, albo fałszywa.

do szkoły oraz odwiezienia żony do pracy.
Rodzina...
… jest najważniejsza. Czas spędzany z rodziną jest najlepszym
czasem w życiu.
Zawsze znajdę czas...
… na rodzinne spotkania i czytanie książek. Wieczorem nie zasnę,
jeżeli nie przeczytam przynajmniej jednego rozdziału książki, po
którą właśnie sięgnąłem.
Moim marzeniem jest...
… realizowa swoje zamierzenia i plany. Nie zawsze jest to łatwe,
ale nie możnasię poddawa
.
Kiedy nie pracuję...
… spędzam czas z rodziną i odpoczywam.
Moje hobby to...
… książki, sport i podróże. Z niecierpliwością czekam na urlop, aby
wspólnie z rodziną wyjecha i zwiedza ciekawe miejsca.

Prywatnie jestem...
… chyba trochę marzycielem. Może to zabrzmi naiwnie, ale naprawdę wierzę, że można zmienia świat na lepsze.

Sport jest dla mnie...
… formą relaksu. Lubię biega, ale też kibicowa i oglądać różnego
rodzaju rozgrywki.

Dzień zaczynam...
… od lekkich wiczeń rozciągających, następnie wyprawienia córki

Dewiza, którą chcę przekaza innym...
… to nie poddawa się i zawsze dąży uczciwie do celu.
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Anna Mętlewicz - Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Politechniki Koszalińskiej. Inżynier i nauczyciel. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz kadrami. Od dwóch
kadencji radna Rady Miejskiej w Koszalinie. W obecnych wyborach samorządowych kandydatka na prezydenta
Koszalina i do Rady Miejskiej. Pracowała zarówno w firmach prywatnych jak i jednostkach publicznych. Przez 10
lat zarządzała prywatną szkołą językową, była również dyrektorem jednostki zajmującej się młodzieżą trudną.
Współpracowała z nieformalną grupą przedsiębiorców Made in Koszalin. Dlatego – jak sama o sobie mówi
- w programie wyborczym dużo miejsca poświęciła przedsiębiorcom, rozumie ich problemy, szczególnie te z
administracją. Oprócz doświadczenia zawodowego zdobyła także społeczne: działała w różnych organizacjach, m.in. ekologicznych (słynna sprawa spalarni), była ławnikiem sądowym, członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowała w radzie osiedla. Jak podkreśla, doświadczenie samorządowe zdobyła dzięki spotkaniom z mieszkańcami i poznawaniu ich problemów. Cieszą ją, że w opiniach mieszkańców,
którym pomogła, słyszy, że zawsze można na nią liczyć. Na swojej stronie na Facebooku napisała: „pomagam
każdemu, kto tej pomocy ode mnie oczekuje”. Prywatnie mama dwójki dorosłych dzieci: Agaty - psychologa
społecznego i Michała-dziennikarza i prawnika.
Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… nauczycielką; bawiłam się w szkołę z koleżankami mojej
młodszej siostry. Ja byłam nauczycielką, one uczennicami.
Pamiętam, że sadzałam je do stołu i miały odrabiać zadania
domowe, a ja je sprawdzałam. Oczywiście stawiałam dwóje.
Utrwalił mi się wtedy nawyk używania czerwonego długopisu…
W szkole...
… byłam wesołą rozrabiarą.
Moja pierwsza praca...
… w czasie ferii zimowych; pracowałyśmy z koleżanką
w pieczarkarni. Praca była bardzo ciężka, kilka godzin
dziennie. Najgorszy był przykry zapach.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… ciężko zarobione, długo obracałam w dłoni, bo żal było
mi je wydać. W końcu kupiłam za nie ładną żółtą torbę do szkoły.
Do dziś mam ją przed oczami.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba stale nad sobą pracować.
Dobry szef...
… może być surowy, ale musi być sprawiedliwy… no i dobrze
żeby był trochę empatyczny.

Zawsze znajdę czas...
… na pomoc ludziom.

U współpracowników cenię...
… lojalność, pracowitość, zaangażowanie.

Moim marzeniem jest...
… wyprawa do Peru, na Machu Picchu.

Nie zatrudniłabym…
… osoby z lekceważącym stosunkiem do obowiązków.

Kiedy nie pracuję...
… staram się odpoczywać aktywnie - latem na rowerze, zimą
na łyżwach lub nartach, albo zwyczajnie poleniuchować.

Prywatnie jestem...
… do rany przyłóż kumpelą.
Dzień zaczynam...
… od malowania się ;-)
Rodzina...
… to syn i córka, która mieszka w Poznaniu; mama; siostra i jej
rodzina - i jest mi ich wszystkich bardzo brak, bo wyprowadzili
się, a mieliśmy ze sobą świetny kontakt.

Moje hobby to...
… zwiedzanie miejsc historycznych.
Sport jest dla mnie...
… zawsze ważny; kiedyś czynnie uprawiany (zawsze coś
trenowałam), dziś tylko rekreacyjny bądź „telewizyjny”.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… jeśli coś zaczynasz, nie poddawaj się, kończ jako zwycięzca.
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Artur Wezgraj - Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Lepszy Koszalin. Wszechstronnie wykształcony - doktor
nauk technicznych (Politechnika Koszalińska), inżynier elektronik (Wojskowa Akademia Techniczna). Ukończył
również studia z zarządzania Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim i podyplomowe na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Radny Rady Miejskiej w latach 2002 – 2006 oraz 2010 – 2014. W ciągu ostatnich
10 lat członek wielu gremiów społecznych, w tym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego, Rady Gospodarczej Prezydenta Koszalina, Rady Zachodniopomorskiego Funduszu Zdrowia. Aktywny uczestnik pracujący w
stowarzyszeniach obywatelskich i sportowych. Od 25 lat związany z Politechniką Koszalińską, ostatnie 12 lat
na stanowisku kanclerza uczelni. Żonaty od 35 lat, ma dwoje już dorosłych dzieci. Pasjonuje się żeglarstwem,
uprawia turystykę rowerową i narciarstwo.

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać…
… strażakiem, żołnierzem ale ostatecznie zwyciężył pirat
ze względu na podróże i przygodę. Po maturze, już dojrzalszy,
bardzo chciałem zostać naukowcem.
W szkole…
… a właściwie w szkołach, bywało różnie, od prymusa do całkiem
przeciętnego „średniaka”. W szkole średniej amatorsko
pasjonowałem się radiotechniką (tak w tych czasach nazywano
dzisiejsza elektronikę). Namiętnie lutowałem i konstruowałem
układy elektroniczne, aż skończyło się na studiach elektronicznych.
Moja pierwsza praca…
… to nauczyciel w uczelni wojskowej. Potem bywało różnie, byłem
nauczycielem akademickim i w szkołach średnich, kilka lat prowadziłem swoją firmę, a teraz zajmuję się zarządzaniem.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… w wieku 12 lat przez wakacje sprzedawałem wodę sodową z
ulicznego saturatora – czystą, z sokiem żółty lub czerwonym. Po
wakacjach wyszedł z tego używany rower marki Sputnik.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba być konsekwentnym, nie dać się zepchnąć z obranej
drogi, obserwować rzeczywistość, być elastycznym.
Dobry szef...
… ufa współpracownikom, dzieli się z nimi odpowiedzialnością,
wyposaża ich w kompetencje. Przyjmuje współodpowiedzialność
za błędy własne i całego zespołu. Nie szuka winnych, ale sposobów naprawy.
U współpracowników cenię...
… lojalność wobec instytucji, w której pracują, determinację
w obronie własnego zdania, zdolność do pracy zespołowej.
Nie zatrudniłbym…
… tych, którzy oszukali mnie z premedytacją, mają skłonność
do manipulowania faktami, gotowi są zlekceważyć innych ludzi
dla własnej korzyści.

Rodzina...
… to obszar chroniony. Wolę gdy rodzina nie jest włączana w moją
działalność publiczną. Nie zawsze się udaje.
Zawsze znajdę czas...
… żeby pożeglować z przyjaciółmi i rodziną. To nie tylko rekreacja,
ale okazja do rozmów i dzielenia się sobą.
Moim marzeniem jest...
… nie bardzo wiem, które wymienić. Jest ich sporo. Takie osobiste,
to odbyć samodzielnie długi rejs przez ocean.
Kiedy nie pracuję...
… czytam co mi w rękę wpadnie.
Moje hobby…
… to nic szczególnego, nie zbieram znaczków ani monet. Kupuję
mapy mórz, po których pewnie nie będę nigdy pływał ale to chyba
nie hobby, raczej ciekawość.

Prywatnie jestem...
… podobny do tego jaki jestem służbowo.

Sport…
…. jest dla mnie emocją, jeśli mówimy o kibicowaniu i sposobem
na spędzanie czasu jeśli mówimy o uprawianiu. Jeżdżę na rowerze,
nartach i żegluję.

Dzień zaczynam...
… od śniadania, bez względu na to, czy wstałem o trzeciej
czy szóstej i tabletu z wersjami elektronicznymi gazet.

Dewiza, którą chcę przekazać innym…
… to chodzić prostymi ścieżkami, stawiać sobie cele, które na
początku wydają się nieosiągalne.
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Jan Kazimierz Adamczyk – Od urodzenia mieszkam w Koszalinie, gdzie ukończyłem II LO im. Władysława Broniewskiego. Jestem absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł magistra prawa uzyskałem w 2013 roku. W chwili obecnej kończę drugi kierunek studiów – Podatki i Doradztwo Podatkowe
– na tej samej uczelni. Do moich zainteresowań naukowych należą: prawo konstytucyjne, ekonomia, historia
i inne dziedziny, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowania państwa. Moją największą dumą jest liczący
prawie 1000 pozycji księgozbiór. Wolny czas spędzam na czytaniu książek lub uprawianiu sportu, który jest
moją pasją. Jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Od kilkunastu lat jestem związany z koszalińską Gwardią. Najprawdopodobniej jestem najmłodszym kandydatem na
prezydenta miasta w całej Polsce. Moim ulubionym cytatem są słowa Stanisława Cat-Mackiewicza: „Olbrzymie
zamiary mają to do siebie, że po przepołowieniu jeszcze pozostają wielkimi”. Dlatego też wiele od siebie wymagam i dążę do realizacji trudnych celów.

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… piłkarzem.
W szkole...
… podstawowej - raczej nie zwracałem na siebie uwagi. Byłem
jednym z tych uczniów, którzy pozostawali w cieniu innych.
Zmieniło się to dopiero w szkole średniej.
Moja pierwsza praca...
… wiele mnie nauczyła. Musiałem łączyć studia z pracą zarobkową.
Dzięki temu nauczyłem się dobrze zarządzać swoim czasem
i nie odkładać niczego na później.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… przeznaczyłem na opłacenie studiów. Teraz najczęściej
wydaję pieniądze na książki. Mam nawet w domu jedną półkę
przeznaczoną na te, których nie zdążyłem jeszcze przeczytać. Dopiero po ich przeczytaniu przekładam je na regały,
gdzie książki są podzielone tematycznie.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba przykładać się do swoich zadań. Nie można odkładać
kolejnych czynności na później, czy na ostatni dzień terminu.
Dobry szef...
… potrafi zmotywować pracowników do efektywnego działania.
U współpracowników cenię...
… sumienność i uczciwość. Każdy może czasami nie dać rady
wywiązać się ze swoich zadań, ale nie powinien tego ukrywać.
Jeżeli powie o tym wcześniej, będzie czas, żeby ktoś pomógł
mu wykonać w terminie jego zadania.
Nie zatrudniłbym…
… osoby, która nagminnie nie wywiązuje się ze swoich zadań
i nadużywa zaufania współpracowników.
Prywatnie jestem...
… spokojnym człowiekiem. Najchętniej wypoczywam
w domowym zaciszu, czytając książki lub czasopisma.
Dzień zaczynam...
… od przeczytania wiadomości. Lubię wstać chwilę wcześniej,
żeby się nie spieszyć. Jeżeli przed wyjściem zostaje mi wolny
czas to wykorzystuję go na lekturę.

Rodzina...
… jest dla mnie bardzo ważna. Co więcej można dodać na ten
temat?
Zawsze znajdę czas...
… dla przyjaciół, jeżeli tylko potrzebują mojej pomocy.
Moim marzeniem jest...
… to, żebym mógł założyć przedsiębiorstwo bez potrzeby
pokonywania biurokratycznych barier.
Kiedy nie pracuję...
…. Odpoczywam, czytając książki.
Moje hobby to...
… piłka nożna.
Sport jest dla mnie...
… sposobem spędzania wolnego czasu. Ostatnio z powodu
braku czasu musiałem ograniczyć się tylko do biegania
i treningów na siłowni.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… zawsze warto ciężko pracować, bo włożona praca zawsze
przynosi efekty.
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Maciej Berlicki – 42 lata, żona Małgorzata, córki Marta, Kamila i Marysia. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, od
16 lat zawodowo związany z samorządem. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, a następnie Studium Prawa Europejskiego oraz Kursu dla Doradców Etycznych realizowanego
przez MSWiA. Członek wielu organizacji działających na rzecz samorządu, rozwoju, kultury, rekreacji. Mówi, że
pracę traktuje jak służbę publiczną, czyli realizowanie siebie dla innych. Jego największe pasje związane są ze
sportem: jest zapalonym kibicem, a wcześniej przez kilkanaście lat czynnie uprawiał piłkę nożną (m.in. Gwardia
Koszalin, Victoria Sianów). Lubi czytać, szczególnie literaturę fantasy.

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… raz pilotem, raz strażakiem, a przez wiele lat zabawy w piłkę
nożną marzyłem o tym, żeby zostać zawodowym piłkarzem. Nie
udało się. Jedno było pewne, obiecałem mojej nieżyjącej już
mamie, że do pracy będę chodził w garniturze… i chodzę.
W szkole…
… myślę, że byłem niezłym uczniem. W podstawówce uczyłem
się pilnie, choć można było mieć zarzuty w stosunku do mojego
zachowania. Po prostu zawsze miałem dużo energii. Szkoła średnia
wiązała się z połączeniem gry w piłkę i nauki. Często wygrywała
piłka, ale nie wiązało się to z problemami szkolnymi. Podobnie było
na studiach, gdzie bywały sytuacje w których zaliczałem niektóre
przedmioty indywidualnie. Sport jednak nigdy nie przeszkadzał,
wręcz przeciwnie, uczył ambicji, pokory, samodyscypliny.
Moja pierwsza praca...
… to ankieter podczas studiów, a jeżeli na piłkę nożną patrzeć
przez pryzmat pracy - to gra w III lidze piłki nożnej.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… III liga piłki nożnej, klub Luboński KS w podpoznańskiej
miejscowości Luboń. W czasie moich studiów III liga była
równoznaczna z III klasą rozgrywkową (nie było ekstraklasy).
Otrzymywałem comiesięczne stypendium.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba znaleźć odpowiednią dla siebie profesję, żeby robić to,
co się lubi. To podstawa. Do tego dochodzi ciężka praca, ambicje,
zdolność do wypoczynku, żeby „nie wypalić się” zawodowo.
Trzeba też słuchać ludzi – przynajmniej w zawodzie, który ja wykonuję.
Dobry szef...
… to ktoś, kto potrafi zmotywować pozytywnie, wynagradzać
(choćby dobrym słowem) za sukcesy, błędy wybaczać w miarę
możliwości. Powinien też słuchać pracowników, przecież mało kto
(na pewno nie ja) zjadł wszystkie rozumy i wszystko wie. Ważna u
każdego szefa jest ponadto zdolność do podejmowania decyzji,
są sprawy, których po prostu nie można przeciągać
w nieskończoność.
U pracowników cenię...
… odwagę, uczciwość, rzetelność. Pracownik odważny to taki, który
potrafi nie zgodzić się ze swoim przełożonym, potrafi przedstawić
swoje racje, choć wie, że może się narazić. Uczciwy – tego chyba
nie trzeba wyjaśniać. Rzetelny to taki, które swoje obowiązki
wypełnia najlepiej jak potrafi. Cieszę się też, gdy pracownicy
potrafią być kreatywni.
Kogo bym nie zatrudnił...
… to pozostanie moją słodką tajemnicą.
Prywatnie jestem...
… osobą mającą poczucie humoru i wiarę w ludzi.
Dzień zaczynam...
… gdy wstanę, muszę coś wypić (nie zaczynam jednak dnia od
kawy). W roku szkolnym trzeba później zebrać się z córkami, żeby
odwieść je do szkoły. I zazwyczaj jeszcze spacer z psem.

Rodzina...
… jest najważniejsza.
Zawsze znajdę czas...
… dla moich córek.
Moim marzeniem jest...
… marzenia są tylko moje i niech tak zostanie.
Kiedy nie pracuję…
… leniuchuję; to spokojny czas w domu z rodziną, od czasu do
czasu staram się pograć w piłkę nożną lub pobiegać. Lubię też
czytać – choć na to niestety nie mam za dużo czasu.
Moje hobby to…
… głównie piłka nożna w wersji jeszcze „czynnej”, gdyż oprócz
zabawy ostatnio ze znajomymi stworzyliśmy klub Victoria Oldboys i
gramy w regionalnej II lidze oldbojów. Poza tym oczywiście jestem
kibicem, lubię dobrą książkę. I rzecz chyba najważniejsza – coroczne letnie rodzinne wyjazdy w polskie Tatry, do Zakopanego.
Tam odpoczywamy, tam można „uciec” od spraw codziennych, od
stresu, od gonitwy.
Sport jest dla mnie...
… odskocznią. Przez sport, ten czynny, mogę rozładować stres,
uciec na chwilę od problemów. Towarzyszy mi już ponad 30 lat,
więc znamy się dobrze i wiem jak mi jest potrzebny. Polecam
każdemu!
Dewiza , którą chcę przekazać innym…
… nie wiem, czy jestem osobą, która powinna polecać coś innym.
Każdy szuka własnej drogi. Wiem jednak, że każdy powinien w
sobie znajdować chęć pomocy innym. W jakiej formie? Jest wiele
akcji charytatywnych, wiele zbiórek, wiele organizacji. Jeśli będziemy się w nie angażować, to świat, Polska, miejsca nam najbliższe
będą lepsze.
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Kwestionariusz Personalny
Piotr Jedliński – z urodzenia wrocławianin, z przekonania i wyboru koszalinianin. 48-letni absolwent Politechniki
Szczecińskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, a także studium prowadzonego przez
Ecole Centrale w Paryżu i Lyonie oraz Ecole des Mines z St. Etienne. Pracę zawodową rozpoczynał stażem
w Dyrekcji Budżetu Ministerstwa Finansów Republiki Francuskiej, potem przez 18 lat pracował w polskim samorządzie, m.in. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie na wszystkich szczeblach odpowiedzialności – poczynając
od referenta, po obecnie pełnioną funkcję prezydenta miasta. Kandydat bezpartyjny, choć bliskie są mu zasady, którymi kieruje się Platforma Obywatelska. Żona jest doktorem nauk medycznych, synowie Maciej (klasa
maturalna I LO w Koszalinie) oraz Adam (kończy szkołę podstawową). Z rodziny jest bardzo dumny. Lubi jazz,
a zwłaszcza Milesa Davisa. Za podróż życia uważa wyprawę do norweskich fiordów, gdzie z dużą skutecznością
łowił dorsze.

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… strażakiem, lubiłem czerwone samochody.
W szkole...
… jednych nauczycieli lubiłem, innych nie za bardzo.
Moja pierwsza praca...
… to pomoc przy sprzątaniu mieszkania; zapłatą był uśmiech
mamy i podwyżka kieszonkowego.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… jeszcze w szkole średniej. To była fizyczna praca.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba lubić to, co się robi. Inaczej trzeba zmienić zawód.
Dobry szef...
… jest sprawiedliwy.
U pracowników cenię...
… zaangażowanie, zdrowy rozsądek i umiejętność obrony
własnego zdania.
Kogo bym nie zatrudnił...
… lenia.
Prywatnie jestem...
… niepoprawnym optymistą.
Dzień zaczynam...
… od kawy i programu informacyjnego, ale nie powiem jakiego,
żeby nie było reklamy.
Rodzina...
… jest dla mnie najważniejsza.
Zawsze znajdę czas...
… dla rodziny, konkurentem jest dobra książka.

Moje hobby to...
… podróże, zwłaszcza narty.

Moim marzeniem jest...
… wpłynąć z Koszalina na Bałtyk.

Sport jest dla mnie...
… receptą na odpoczynek, ale z braku czasu często go zaniedbuję.
Choć ostatnio polubiłem nocne jazdy rowerem po Koszalinie.

Kiedy nie pracuję...
… chętnie wsiadam na rower i objeżdżam miejskie inwestycje,
by zobaczyć postęp robót. Takie zboczenie zawodowe po pracy.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… to słowa Paulo Coelho: „W życiu bowiem istnieją rzeczy,
o które warto walczyć do samego końca”.
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Folkowy bal biznesu

m

otywem przewodnim poprzedniego Balu Przedsiębiorcy
PIG były lata siedemdziesiąte, więc dominowały kwiaciaste koszule i spodnie typu dzwony. Tegoroczny odbył się w stylu
folk. Motywy ludowe różnie zostały zrozumiane przez uczestników
zabawy w Teatrze Variete Muza. Zdarzyło się przebranie folkowe,
ale… rodem z Egiptu. Niemniej zabawa była przednia, a wśród
zadań do wykonania było nawet dojenie krowy. Bal miał charakter
charytatywny. Zebrano łącznie 4400 złotych, które zasiliły konta domowego hospicjum dla dzieci i Fundacji Zdążyć z Pomocą.

Halina Kozak i Jerzy Thiel

Jakub i Anna Talewscy

Mariusz i Justyna Śmideccy

Po licytacji. Zebrana kwota 2880 zł

Poloneza czas zacząć

Roześmiane. od lewej: Urszula Jeger, Wioletta
Skowronek- Duda, Katarzyna Kasprzak, Halina Kozak

Zabawa do białego rana

Licytacja. Hanna Mojsiuk i prowadzący Daniel Król
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Zespół Jagody

Magdalena i Robert Bodendorf

Robert Rypniewski i Anna Dudojć

Uczestnicy balu

Wioletta Skowronek - Duda
i Tomasz Aszanowicz

Uczestnicy balu

Hanna Mojsiuk, Izabela Zbytniewska- Ogrodnik, Robert Bodendorf i Marzena Olszyńska

Beata i Mariusz Krajczyńscy

Katarzyna i Grzegorz Kasprzakowie

Uczestnicy balu

Uczestnicy balu

Paweł i Elwira Dębscy

Renata i Stanisław Szatkowscy

Urszula i Darek Jegerowie

Halina Kozak i i Jerzy Thiel

Uczestnicy balu

Małgorzata i Tomasz Tołwińscy

Joanna Gołaszewska
i Krzysztof Użdalewicz

Sylwester i Magdalena Szymanik

Uczestnicy balu

Monika i Paweł Dołębscy

Uczestnicy balu

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a
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
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1
BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 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 Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin

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
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
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
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160

Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
KANCELARIE
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1
SALONY SAMOCHODOWE
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
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
Permedia, ul. Partyzantów 17
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

