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ROYAL
Greenland
Ryby na medal

REZYDENCJA OGRODY
Mieszkania jak apartamenty

Rezydencja Ogrody, przy ulicy Hołdu Pruskiego 8a
Już od 3424 zł brutto/m²

Osiedle Bajkowe ul. Sezamkowa. Domy w zabudowie
bliźniaczej od 359 tys brutto

Biuro sprzedaży: Koszalin ul. Zwycięstwa 194-196
tel. 662 202 222, mail: biuro@pol-eden.pl, www.pol-eden.pl
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zy zdają sobie Państwo sprawę, że z Koszalina do Kopenhagi, stolicy Danii, jest bliżej niż do Krakowa? Ja
też sobie tego oczywistego faktu nie uświadamiałem.
Podobnie jak tego, że co najmniej 2000 miejsc pracy
w Koszalinie powstało, dzięki duńskim inwestycjom.
Przyznam się, że do niedawna niewiele mówiła mi nazwa Royal Greenland. Wiedziałem tylko, że w Koszalinie działa taka firma i podobnie
jak Espersen Polska zajmuje się przetwórstwem ryb. Nie wiedziałem,
że w ciągu pięciu lat działalności potroiła zatrudnienie (ze 180 osób
w 2008 roku, do ponad 500 obecnie) i że ma potencjał, a co ważniejsze – również plany, dalszego rozwoju.
Duńczycy, poprzez wymienione przedsiębiorstwa, a także zajmujące się specjalistyczną mechaniką GIPO ze Strefy Ekonomicznej, czy
sklepy NETTO, są liczącymi się pracodawcami w naszym stutysięcznym mieście. Ich działalność tutaj powoduje, że nazwa Koszalin pojawia się w relacjach biznesowych, co moim zdaniem ma swoją wartość
promocyjną. Jeśli bez specjalnych zabiegów ze strony władz miejskich
(nie słyszałem o koszalińskich misjach handlowych do Danii) pojawili
się u nas skandynawscy inwestorzy, to czy nie byłoby szansą na ściągnięcie kolejnych, jeśliby podjąć świadome kroki w tym kierunku? Ci,
którzy u nas już są, mogą być naszymi ambasadorami. Nie muszą być
to kosztowne ekstra wyprawy, ale na przykład „podłączenie się” z konkretną i zachęcającą ofertą pod działania którejś z agend rządowych
odpowiedzialnych za promocję polskiej gospodarki. Mamy w wymianie handlowej z Danią – licząc w euro – prawie miliardową nadwyżkę
eksportu. Świadczy to o tym, że duński rynek jest dla nas otwarty.
Ale jest jeszcze coś, co władze Koszalina mogą zrobić niemal od
ręki dla ułatwienia działalności duńskim, ale nie tylko, firmom: wsłuchać się w to, co mówią ich menedżerowie na temat potrzeby skorelowania kierunków kształcenia zawodowego w mieście z realnymi
potrzebami gospodarki. Sygnały, że brakuje w określonych specjalnościach przygotowanych pracowników świadczą z jednej strony o tym,
że jest praca dla kolejnych koszalinian. To informacja pozytywna. Ale
z drugiej strony oznacza to niebezpieczeństwo, bo jeśli w nieodległym czasie nie pojawią się na rynku pracy odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, firmy zaczną ich szukać gdzie indziej. Monitoring
potrzeb środowiska biznesowego i reagowanie na nie w zakresie posiadanych kompetencji to dla samorządu lokalnego chyba najtańszy
sposób na wspieranie przedsiębiorczości.
Andrzej Mielcarek
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Wielkie Otwarcie Koszalińskiej Sceny Stand-upowej
23 września br. w Kawałku Podłogi przy ul. Piastowskiej 21 odbędzie się pierwsza impreza z cyklu wieczorów organizowanych przez stand-upowy duet Darek Gadowski i Jacek Stramik z Koszalina. Wystąpią członkowie stołecznej grupy Standup Polska: Antoni Syrek-Dąbrowski i Czarek Jurkiewicz. Start: godz. 20

a

ntoni Syrek-Dąbrowski – uwaga! Komik wysokiego ryzyka.
Wyrazisty i bezkompromisowy. Nie boi się przekraczania granic poprawności. Dla żartu jest w stanie zrobić wszystko. Występy
dla ludzi o mocnych nerwach.
Czarek Jurkiewicz – jeden z prekursorów stand-up comedy w Polsce. Występuje od 2008 roku, można go było oglądać w HBO Stand
-up Comedy Club oraz obu sezonach Comedy Central Prezentuje.
Obok występów stand-uperów odbędzie się open mic: każdy chętny będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności na
scenie. Zgłoszenia śmiałków są przyjmowane na facebookowym
profilu Stand-up Koszalin, drogą mailową lub po prostu w trakcie
imprezy.
Imprezy będą odbywały się cyklicznie. Co najmniej raz w miesiącu. Wszystkie według podobnego scenariusza: występy zaproszonych gości i gospodarzy sceny plus open mic.
Stand-up to jeden artysta na scenie. Bez rekwizytów i przebrań.
Komicy stand-upowi w sposób zaskakujący, przewrotny, szczery czy
wręcz brutalny podejmują najprzeróżniejsze zagadnienia. Nie ma
tematów tabu. Nie ma taryfy ulgowej dla nikogo i niczego.

Bilety: 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu.
Do nabycia w Kawałku Podłogi.
Wszelkie dodatkowe informacje:
https://www.facebook.com/StandupKoszalin

Szlachetna Paczka czeka na wolontariuszy
Od 29 sierpnia trwa odliczanie stu dni do finału (7-8 grudnia br.) tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, jednej z najlepiej
zorganizowanych i przemyślanych akcji charytatywnych w Polsce. Trwa rekrutacja osób gotowych być wolontariuszami
odpowiedzialnymi za dotarcie do rodzin, do których powinna trafić przedświąteczna pomoc.

z

Fot. Anna Burzyńska

ałożeniem Szlachetnej Paczki jest udzielanie wsparcia tym,
którzy znaleźli się w trudnym położeniu materialnym w sposób niezawiniony – z powodu wypadku, choroby, innych życiowych
okoliczności. Pomoc przyjmuje rozmaite formy, dokładnie dopasowane do sytuacji konkretnych rodzin (może to być np. opał na
zimę, sprzęt AGD, ufundowanie leków itp.). Dlatego tak ważną rolę
mają do odegrania wolontariusze, którzy dyskretnie sprawdzą, co
jest rzeczywiście potrzebne i w jakiej skali. Tę wiedzę przekazują
liderom rejonów, a ci komunikują się z darczyńcami. Nie ma bezpośredniego kontaktu między ofiarodawcami a obdarowywanymi
– darczyńcy poznają jedynie ogólny opis sytuacji rodziny, której
pomagają. Przygotowane „paczki” trafiają do beneficjentów za pośrednictwem wolontariuszy, dyskretnie, z pełnym poszanowaniem
ich godności.
W Koszalinie zostały powołane dwa rejony akcji z paniami
Agnieszką Niechajczyk i Justyną Śmidecką jako ich liderkami (Justy-

na Śmidecka jest także koordynatorem regionalnym SzP). Obecnie
trwa rekrutacja wolontariuszy. Stawiane im wymagania można poznać na internetowej stronie www.szlachetnapaczka.pl. Kto uzna, że
chce się zaangażować, może się zgłosić za pośrednictwem strony
www.superw.pl.
Staropolskim zwyczajem na 100 dni przed finałem akcji we wszystkich miejscach w Polsce (grubo ponad 400 miejscowości), gdzie ona
zawitała, odbyły się symboliczne „studniówki”. W Koszalinie okolicznościowy polonez został odtańczony przed ratuszem.
am
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Kultura w czterech odcieniach
Już 21 września br. (sobota) w sali kina Kryterium odbędą się VIII Spotkania Czterech Kultur. Impreza jest prezentacją
dorobku artystycznego mniejszości narodowych zamieszkujących Pomorze Środkowe reprezentujących kulturę ukraińską,
niemiecką, romską, polską i po raz pierwszy białoruską. Organizuje ją Zarząd Koła i Oddziału Związku Ukraińców w Polsce
przy współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej „Pomerania” w Koszalinie oraz Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

w

koncercie wezmą udział:
∙ CHÓR „Potik” wykonujący tradycyjne ukraińskie pieśni
ludowe. Istnieje od 2008 roku. Powstał przy greckokatolickiej cerkwi w Koszalinie. Obecnie działa pod patronatem Stowarzyszenia
„Potok” w Koszalinie, a jego prezesem jest Mirosław Stach. Dyrygentem chóru od 2010 roku jest Radosław Wilkiewicz.
∙ Zespół „ECHO KROŚNICY” z Krośnicy (k. Opola). 14-osobowy
zespół powstał 17 lat temu. Wykonuje piosenki śląskie, niemieckie
i polskie. Zaprezentuje program trwający ok. 30 minut, w tym pokazy tańca. „ECHO KROŚNICY” działa przy Mniejszości Niemieckiej
w Izbicku (województwo opolskie).
∙ Chór „CANZONA” działający przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Powstał w marcu 1999 r. z inicjatywy pierwszego dyrygenta – dr Mikołaja Borka. Wykonuje utwory urozmaicone – od muzyki
dawnej do współczesnej, o charakterze religijnym, świeckim i ludowym a także opracowania negro spirituals, gospel, standardów
jazzowych i muzyki rozrywkowej.
∙ Duet „ZORIUSZKA” – Magdalena Ulrich i Alina Karolewicz
z Drawska Pomorskiego zaprezentują sztukę białego śpiewu (pieśni
białoruskie, polskie i ukraińskie).
∙ „TERNE TSIAWE” z Białogardu. Jest to 14-osobowy zespół, którym kieruje Ludwik Doliński, a liderem – Adrian Doliński (syn pana
Ludwika). Prezentują romski śpiew, muzykę instrumentalną i taniec.
Występowali z sukcesami na terenie całej Polski. Na scenie prócz
muzyków zaprezentują się romskie tancerki w pięknych, tradycyjnych strojach.
∙ Zespół muzyczny „WODOHRAJ” z Lubina. Wykonuje pieśni ludowo-folkowe, ukraińskie i łemkowskie, w autorskim opracowaniu.
Powstał w 1975 roku z inicjatywy małżeństwa Dionizy i Michała Hubiaków. Przez 38 lat istnienia zespół koncertował na terenie całej
Polski. Obecnie kierownikiem muzycznym i liderem grupy jest syn
założycieli zespołu – Andrzej Hubiak, wokalista i instrumentalista.
Na trąbce gra i śpiewa Justyna Hubiak (prywatnie żona Andrzeja).
Grający na gitarze elektrycznej Demian Gela jest równocześnie
członkiem zespołu „LemON”; występował w finale trzeciej edycji
programu telewizyjnego Must Be the Music.

Roman Biłas, wybrany niedawno na kolejną kadencję, szef
koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców w Koszalinie
W tym roku prezentacjom scenicznym towarzyszyć będą stoiska
m.in. z ukraińskimi ludowymi ubiorami (tzw. wyszywanki i, czyli
zdobione charakterystycznym haftem koszule), stoiska z muzyką
mniejszości narodowych oraz stoiska z wyrobami artystycznymi.
Swoje prace będzie prezentował m.in. koszaliński artysta Borys
Kisielewski.
Pierwsze Spotkanie Kultur odbyło się w osiem lat temu w Domku
Kata i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród publiczności. Już
w następnym roku impreza na stałe przeniosła się pod koszaliński
amfiteatr. Głównym celem imprezy jest przybliżenie koszalinianom
kultury i tradycji mniejszości narodowych zamieszkujących region
koszaliński oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego,
otwartego na odmienności narodowe i kulturowe.
Początek imprezy o godz. 17. Wstęp jest bezpłatny.

Firma Kuncer buduje Rezydencję Park III
Kameralne apartamenty Rezydencja Park powstają w Mielnie przy ul. Kopernika. Deweloper, Firmus Group, rozpoczął
budowę trzeciego etapu inwestycji, a na wykonawcę prac wybrał sprawdzoną koszalińską firmę Kuncer.

w

raz z początkiem budowy ruszyła przedsprzedaż. Kupując
apartament teraz nie tylko można zaoszczędzić, ale dodatkowo wybrać ten lokal, który najbardziej nam się podoba. – To
również atrakcyjny czas dla osób kupujących z myślą o inwestycji,
ale także dla tych, którzy już następne wakacje będą chcieli spędzić
we własnym apartamencie – mówi Cezary Kulesza, kierownik biura
sprzedaży i marketingu w Firmus Group.
W czterokondygnacyjnym budynku znajdzie się 12 apartamentów o powierzchni 39-53 m kw. Wszystkie będą wykończone pod
klucz – w pełni gotowe będą kuchnie, wyposażone w zintegrowany
sprzęt AGD oraz łazienki. W sypialniach i w przedpokojach położone zostaną podłogi – deski oraz płytki. Na życzenie klienta apartament może zostać również w pełni umeblowany. Budynek wyposażony zostanie w nowoczesną windę. Na dole znajduje się parking
z miejscami parkingowymi - dla każdego apartamentu przypisane
jest jedno miejsce.

W kompleksie Rezydencja Park docelowo powstaną cztery budynki. Wszystkie realizowane są wg tego samego projektu, dzięki
czemu każdy z nich ściśle nawiązuje do stylu dawnych domów szachulcowych, które niegdyś zdobiły osady nadmorskie.
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Włoskie smaki w Galerii Emka
W gastronomicznym krajobrazie Koszalina pojawił się niedawno punkt wart uwagi. To Viva Italia Bistro Cafe, ulokowane w popularnej Emce.

l

okal serwuje – podobnie jak macierzysta restauracja Viva Italia przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie – dania kuchni włoskiej.
Karta jest tu jednak nieco uproszczona, a ceny niższe. Oferta w sam
raz, żeby wpaść na mały posiłek między zakupami albo w czasie
przerwy w pracy.
Doskonałe recenzje „mała Viva” zbiera za wystrój wnętrza. Jest
naprawdę świetnie zaprojektowane i wykonane. W klimat Italii
wprowadzają elementy związane z filmowym „Ojcem chrzestnym”.
Imponuje długi, błyszczący bar i klasyczne wysokie stołki przy nim.
Wszystko utrzymane w ciemnej tonacji, stonowane i eleganckie.

Remedica już działa
Dwaj lekarze, Andrzej Loranc i Paweł Jasiński, podjęli nie lada wyzwanie. Z początkiem września br. uruchomili pierwsze
w Koszalinie prywatne centrum medyczno-rehabilitacyjne, oferujące konsultacje lekarskie, zabiegi fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, odnowę biologiczną.

r

emedica, bo tak nazywa się ośrodek, działa na 850 m kw.
dzierżawionych na pierwszym piętrze zaplecza hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Śniadeckich. Pomieszczenia te od
momentu uruchomienia hali stały praktycznie niewykorzystane,
choć były częściowo wyposażone (np. w siłownię). Korzystali z nich
sporadycznie tylko koszykarze AZS-u. Ich lekarzem jest dr Andrzej
Loranc, na co dzień ordynator ortopedii w szpitalu w Kołobrzegu.
To on pomyślał, że wobec długich kolejek do lekarzy specjalistów
i wielomiesięcznego czekania na rehabilitację refundowaną przez
NFZ, warto by w jednym miejscu zaproponować pacjentom kompleksowe, choć odpłatne, usługi w tym zakresie.
Wspólnie z drem Pawłem Jasińskim, także chirurgiem – ortopedą, powołali spółkę, która zajęła się organizacją ośrodka. Tak powstała Remedica. Przyjmują w niej doświadczeni lekarze: traumatolog, reumatolog, radiolog (zaawansowane badania USG), chirurg
naczyniowy i dziecięcy, neurolog, hipertensjolog (specjalista od
nadciśnienia), internista. Można liczyć na konsultacje w zakresie
medycyny estetycznej i dietetyki. W ofercie są również wszelkie
zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Dodatkowo doświadczona instruktorka fitness prowadzi zajęcia sportowe dla pań, a w
siłowni ćwiczących wspiera trener. W ośrodku działa również mini
SPA, oferujące jacuzzi, bicze wodne, saunę.
Zakres usług imponujący. Gdzie więc element wyzwania? Stanowi go paradoksalnie rozmach przedsięwzięcia. Czas pokaże, jak zareaguje rynek i czy spółka udźwignie koszty działalności ośrodka.

Od lewej: lekarze Paweł Jasiński i Andrzej Loranc
Szczegółowe informacje na temat nowego centrum
rehabilitacyjno-medycznego znaleźć można na stronie
internetowej: www.remedica.com.pl.
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Zakup apartamentu
to dobra inwestycja

m

otywy zakupu apartamentów są różne. Część osób
inwestuje w nie, bo gwarantują stopę zwrotu z kapitału wyższą niż słabo oprocentowane lokaty bankowe. Inni chcą poprawić sobie standard życia:
posiadanie apartamentu wakacyjnego bądź drugiego domu jest
wygodne. Jeszcze inni myślą o zapewnieniu sobie na starość bezpieczeństwa materialnego, którego nie gwarantuje polski system
emerytalny. W końcu jest również grupa, która podchodzi do zakupu apartamentu jako sposobu na dodatkowy biznes, przynoszący
wymierne profity. Właściciele nowych apartamentów sami decydują, kiedy chcą aby ich apartament „pracował”, a kiedy pozostawał
do ich dyspozycji. Przy dobrze zaplanowanej inwestycji, przychody
uzyskiwane z tytułu wynajmu pozwalają pokryć koszty związane
z ratami kredytu oraz bieżącymi opłatami eksploatacyjnymi.
Marcin Kokot, City Apartments – partner wynajmu inwestycji
Firmus Group, mówi: – Rentowność apartamentów, które mamy
w ofercie, jest wysoka. Przychody z ich wynajmu zapewniają właścicielom możliwość spłaty rat pożyczek zaciągniętych na zakup. Sami
– jako firma – jesteśmy również właścicielami apartamentów, więc
zdajemy sobie sprawę, jak jest istotne, aby apartament od samego początku przynosił dochody. Dlatego nie zamykamy właścicielom możliwości poszukiwania chętnych do wynajmu również we
własnym zakresie. Zdecydowanie największą popularnością wśród
gości cieszą się miesiące w sezonie wysokim: czerwiec, lipiec i sierpień. Niemniej dzięki licznym ofertom specjalnym liczba tych dni
wzrasta. Już po pierwszym roku działania apartamentu zauważamy,
że często wracają do niego goście, którzy wcześniej już z niego skorzystali. Warunkiem, aby tak się działo, jest wysoka jakość obsługi
oraz standard samego apartamentu. Dlatego też w ofercie naszej
firmy znajdują się tylko apartamenty starannie dobrane, spełniające
szereg wysokich kryteriów.
Zanim zdecydujemy się na zakup apartamentu, powinniśmy
wziąć pod uwagę wiele aspektów związanych z samą nieruchomością oraz z firmą, która wybrany obiekt buduje oraz sprzedaje.
Sprawdzenie wiarygodności dewelopera daje pewność, że wpłacone tytułem zaliczek pieniądze nie pójdą na marne, inwestycja zostanie ukończona, a standard wykończenia będzie na odpowiednio

Fot. Jacek Imiołek

W Polsce zapanowała moda na kupowanie apartamentów zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych. Od kilku lat
jak grzyby po deszczu powstają apartamentowce konkurujące ze sobą lokalizacją, standardem wykończenia i oferowanymi atrakcjami. Apartamenty doceniają również turyści i coraz chętniej z nich korzystają.

wysokim poziomie. Równie ważna jest lokalizacja, w której inwestycja została zaplanowana.
Turyści coraz chętniej wynajmują apartamenty. Wybierając taki
wariant wypoczynku, otrzymują wysoki standard usług, który w zestawieniu z niewysokimi stawkami wynajmu jest świetną alternatywą wobec hoteli i pensjonatów. Apartamenty posiadają z reguły
duże powierzchnie oraz bogate wyposażenie, których nie spotka
się w standardowych pokojach hotelowych. Znajdujące się w apartamentach aneksy kuchenne dają gościom swobodę i możliwość
samodzielnego przygotowywania posiłków, co istotnie może
zmniejszyć koszty urlopu.

Marcin Kokot, City Apartments: - Największą popularnością w naszej firmie cieszą się apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami, będące gwarancją komfortu i dobrego wypoczynku.
City Apartments działa na rynku nieruchomości od 2006 r. Zasięgiem obejmuje region Mielna, Koszalina i Kołobrzegu i właśnie z tą
częścią Polski firma jest kojarzona. W ofercie posiada liczne apartamenty powierzone przez właścicieli i 10 własnych. Działa kompleksowo: zajmuje się wynajmem, szeroko rozumianym serwisem hotelowym oraz obsługą konserwatorską powierzonych lokali. Dzięki
wysokiej jakości usług, profesjonalizmowi oraz doświadczeniu, jej
oferty spotykają się z dużym zainteresowaniem. City Apartments jest
partnerem wynajmu inwestycji Firmus Group realizowanych obecnie
w Mielnie - Dune i Rezydencja Park III.
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Royal
Greenland
Ryby na medal
Autor: Andrzej Mielcarek / fot. Wojciech Grela

W ciągu pięciu lat istnienia koszaliński zakład Royal Greenland
zwiększył zatrudnienie ze 180 do 500 osób. Dzięki duńskiej inwestycji nie poszły w rozsypkę obiekty po zakładach mięsnych. Na ich
bazie powstała nowoczesna fabryka, która stale się rozwija i może
się rozwijać dalej, bo wykorzystuje dopiero połowę powierzchni
hal, którymi dysponuje. Jej nagradzane na branżowych targach
rybne specjały w większości trafiają na rynki Europy Zachodniej.
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Firma dysponuje własną flotą połowową, w tym pięcioma potężnymi trawlerami. To statki przetwórnie, na których ryby i krewetki podlegają wstępnej obróbce i są zamrażane.
Ze względu na swoją wyjątkowość największy z trawlerów o nazwie „Akamalik” był nawet bohaterem programu z cyklu „Amazing machines” w telewizji Discovery.
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we. Karolina Dubanowska, HR manager firmy, dodaje: - Podobnie
jest z krewetkami. Te najbardziej pożądane przez konsumentów to
właśnie zimnowodne. Są one mniejsze, przyrost ich także jest wolniejszy, ale struktura mięsa jest lepsza.
Dlaczego Koszalin?

W 2004 roku upadła spółka PPM Agros-Koszalin. Pozostał po
niej rozległy teren i olbrzymie hale przemysłowe, tylko teoretycznie o dużej wartości, bo w praktyce nikt nie chciał ich kupić jako
całości. Po dwóch latach bezskutecznego szukania nabywcy syndyk zamierzał podzielić majątek dawnych zakładów mięsnych na
części i tak go sprzedać. Dla każdego, kto zna los wielkich fabryk
rozprzedawanych w częściach, było jasne, ze decyzja taka oznacza
groźbę ostatecznej degradacji obiektów i zaprzepaszczenie szansy
przywrócenia dawnego poziomu zatrudnienia.
Wtedy pojawili się Duńczycy
z Royal Geenland. W 2006 roku
Własność narodu
zdecydowali się kupić całość
Grenlandii
kompleksu przy ulicy BOWiD.
Sylwester Szymanik wspomina:
Firma Royal Greenland ko- Po upadku Agrosu pracę strarzenie ma na Grenlandii, najciło około 1000 osób. Władzom
większej wyspie świata, która
miasta zależało, żeby powstało
geograficznie przynależy już do
tu coś, co zrekompensuje tę
Ameryki Północnej a administratę. My, włączając się do gry,
stracyjnie jest terytorium autozłożyliśmy deklarację, niefornomicznym Danii. Na pokrytym
malną ale jednak zobowiązująlodowcem obszarze siedem
cą, że w jakimś stopniu tę lukę
razy większym od terytorium
zatrudnieniową
wypełnimy.
Polski żyje niespełna 60 tysięcy
Oczywiście ze świadomością,
osób. W 90 procentach są to
że nigdy nie zapewnimy dwóch
potomkowie Eskimosów.
tysięcy etatów, jak zakłady mięGrenlandczycy od zawsze
sne w latach swojej świetności.
utrzymywali się z tego, co daje
Karolina Dubanowska podmorze. Royal Greenland posumowuje: - Koszalin jako lokawstała w 1887 roku jako swego
lizacja zakładu ma sporo atutów.
rodzaju stacja handlowa, właPlusem jest przede wszystkim
sność wszystkich mieszkańców
rynek pracy i fakt, że region
wyspy, pozwalająca im wymiema tradycje przetwórstwa ryb,
niać złowione ryby i skóry upoa więc można było przyjąć, że
lowanych zwierząt na wszystko,
znajdą się tu od razu ludzie
co potrzebne do życia. Firma
Pochodzący z Wysp Owczych prezes Meinhard Jacobsen (od lewej) przyjechał do
przygotowani do pracy. Dalej
nadal jest – można powiedzieć
Koszalina we wrześniu 2011. Posiada bogate doświadczenie w przetwórstwie
– położenie geograficzne, czyli
rybnym, które zdobywał w fabrykach na całym świecie, od Norwegii po Stany
– państwowa, bo jej właścicieZjednoczone. Karolina Dubanowska odpowiada za zarządzanie personelem,
bliskość portów, poprzez które
lami pozostają wszyscy Grena Sylwester Szymanik za sprawy finansowe koszalińskiego Royal Greenland.
można dostarczać surowiec zalandczycy. I niezmienny ma cel
równo krajowy jak i importowaistnienia: dawać pracę i środki
ny. Atrakcyjne położenie to takdo życia mieszkańcom wyspy.
Obecnie jest potężnym przedsiębiorstwem z własną flotą połowo- że bliskość najważniejszych rynków zbytu, czyli Europy Zachodniej
wą, przetwórniami w paru krajach Europy i przedstawicielstwami i Skandynawii.
handlowymi na całym świecie.
Odpowiedzialny biznes
Ze względu na arktyczny klimat warunki życia na Grenlandii są
Pozyskując surowiec na lokalnym rynku firma współpracuje
skrajnie trudne, ale za to okoliczne zimne wody przebogate w ryby
z wieloma dostawcami. Dobre relacje budowane przez ostatnie
i krewetki. Dla rybołówstwa to doskonały surowiec, bo trzeba wielata owocują obecnie stabilnością i wysoką jakością dostaw dla
dzieć, że ryby z wód zimnych są handlowo wyżej cenione niż te
Royal Greenland oraz gwarancją zbytu dla dostawców. Zarząd
same gatunki żyjące w wodach ciepłych. Chodzi o doskonałą jakość
spółki zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za lokalną branżę
mięsa. Sylwester Szymanik, manager finansowy koszalińskiego zarybacką, dlatego wzajemne relacje z dostawcami budowane są
kładu Royal Greenland, objaśnia: - Wpływają na to dwie kwestie.
na zasadzie partnerstwa z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań
Po pierwsze: czystość morza - wokół Grenlandii nieporównywalna
drugiej strony. Kolejnym ważnym obszarem, na który, poprzez
z obszarami gęsto zaludnionymi i uprzemysłowionymi, gdzie na
znaczną skalę działalności spółka wywiera istotny wpływ jest stan
szlakach morskich odbywa się duży ruch statków. Po drugie: wody
środowiska naturalnego w kontekście odnawialności zasobów.
zimne mają stabilną temperaturę w ciągu roku. Wskutek tego przyDlatego przedstawiciele Royal Greenland biorą aktywny udział
rost organizmów żywych jest niewielki ale równomierny, a struktura
w pracach organizacji zajmujących się monitorowaniem stanu
tkanki mięsnej bardzo zwarta.
zasobów Morza Bałtyckiego – głównie Baltic Sea Regional AdMówiąc językiem laika, ryby nie przyrastają skokowo w sezonie
visory Council (BS RAC) i podejmują dyskusję na temat bieżącej
ciepłym, kiedy mają dużo pokarmu, lecz równomiernie przez cały
kondycji tych zasobów i eliminowania zagrożeń.
rok. Ich mięso jest dla przemysłu przetwórczego bardziej wartościoKiedy przejeżdża się ulicą BOWiD, trudno
się domyślić, że odnowione obiekty po zakładach mięsnych stały się nowoczesną przetwórnią owoców morza. Idealny porządek,
spokój, żadnych zapachów stereotypowo kojarzących się z rybami. Tylko pojawiające się
przed bramą ciężarówki-chłodnie oraz wielka fototapeta z motywem statku na ścianie hali zdradzają, czym zajmuje się zakład.
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Wielkie zdjęcie statku na ścianie hali produkcyjnej zdradza, czym zajmuje się zakład.

Arktyczny klimat powoduje, że siedem razy większą od Polski Grenlandię zamieszkuje niespełna 60 tysięcy osób. Ludzkie osiedla skupione są w południowej części wyspy.
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TECHNOLOGIA
Przetwarzanie ryb w koszalińskim zakładzie Royal Greenland
odbywa się w trzech halach, w ścisłym rygorze higienicznym.
Pierwsza hala, oddzielona od pozostałych śluzą sanitarną, przeznaczona jest do obróbki ryb surowych. Pogrupowane ze względu na wielkość (nazywa się to kalibrowaniem), trafiają najpierw
do maszyny, która wstępnie je filetuje. Później filety lądują na
taśmie produkcyjnej, a zadaniem pracowników jest precyzyjne
ręczne doczyszczenie ich, tak aby spełniały przyjęte normy jakościowe. To bardzo ważny etap procesu produkcyjnego, od którego w dużym stopniu zależy końcowa efektywność. Chodzi o to,
by filety uzyskiwały odpowiednią jakość przy jak najmniejszych
stratach surowca. Kiedy firma rozpoczęła na dużą skalę przetwarzanie halibuta, konieczne okazało się sprowadzenie z Chin 15
trenerów, którzy uczyli koszalińskich pracowników techniki filetowania tej cennej ryby.
Przygotowane w pierwszej hali partie surowego mięsa trafiają
na finał do zamrażarki. W postaci zamrożonej stają się surowcem
do obróbki w hali drugiej i trzeciej. Tutaj odbywają się – w dużym stopniu zautomatyzowane – procesy takie jak panierowanie,
podsmażanie czy nadziewanie. Kluczowymi urządzeniami są podobne do szaf mroźnie spiralne, w których panuje temperatura
-32 stopni Celsjusza. Schłodzenie produktów do tego poziomu
zajmuje od 15 do 20 minut. Później następuje pakowanie. Musi
być szybkie, bo wyroby opuszczające zakład nie mogą mieć więcej niż -18 stopni Celsjusza. Jeśli ich temperatura byłaby wyższa,
nie mogłyby trafić do sprzedaży.
Część produktów pakowana jest próżniowo. Są to na przykład kostki rybne zalewane sosem czy porcje łososia pokrywane
warstwą ziół albo płynną marynatą. W ten sposób przygotowuje się do wysyłki również zupę homarową – rarytas produkowany tylko sezonowo i przeznaczony na rynki skandynawskie.
Czas magazynowania produktów w Koszalinie jest ograniczony
do minimum. Niemal natychmiast samochodami – chłodniami
wysyłane są do docelowych odbiorców. Produkcja jest więc prowadzona w zgodzie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, zgłaszanym przez dział handlowy firmy. Brak zbędnych zapasów i krótkie magazynowanie pozwalają ograniczać koszty i wpływają na
dobre wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
Koszaliński zakład pracuje w cyklu trzyzmianowym, przy czym
produkcja toczy się na dwóch zmianach, a trzecia poświęcona
jest każdego dnia na sprzątanie i mycie wszystkich urządzeń.
Zanim jednak w styczniu 2008 roku fabrykę opuściły pierwsze
wyroby, inwestora czekała kosztowna adaptacja obiektów i wyposażenie ich w linie technologiczne. Do momentu uruchomienia
produkcji wydał na to 150 mln zł, a w każdym kolejnym roku jeszcze
po 15-20 mln zł. Część wydatków pokryła Unia Europejska. Projekt
został przez nią wysoko oceniony, toteż otrzymał unijną dotację
z funduszu operacyjnego wspierającego rybołówstwo.
Ryby płaskie, ryby białe
Fabryka nastawiona jest głównie na przetwarzanie ryb płaskich,
czyli flądry i gładzicy, poławianych w Bałtyku i Morzu Północnym.
Ale surowcem dla niej są także ryby białe, czyli dorsz, mintaj, czarniak, morszczuk. Opuszczają one zakład w postaci zamrożonych filetów naturalnych, porcji panierowanych i w cieście, rozmaitych dań
nadziewanych sosami. - W 2009 roku zaczęliśmy przerabiać flądrę
na większą skalę i w ciągu tych czterech lat skokowo zwiększaliśmy
zakup, przerób i sprzedaż produktów opartych na tym gatunku.
Szacujemy, że jeśli chodzi o flądrę bałtycką odbieramy 60 procent
jej połowu– podkreśla Sylwester Szymanik.
Poza Bałtykiem źródłem surowca jest Grenlandia, skąd pochodzą
przerabiane w Koszalinie halibuty i dorsze. Łowione są przez własną
flotę firmy i na miejscu częściowo przerabiane. - Jeżeli chodzi o halibuta to około 2010 roku rozwinęliśmy produkcję na pełną skalę
i w Polsce jesteśmy prawdopodobnie jedyną fabryką, która w ten

sposób go przerabia, czyli od świeżej, całej ryby do postaci filetu –
relacjonuje Sylwester Szymanik.
Halibut jest rybą drogą, dlatego w Polsce spożywa się go niewiele. Dużym rynkiem zbytu halibuta jest za to Francja. - Klientów
interesuje przede wszystkim, skąd ryba pochodzi. Cenią grenlandzką, a na przykład oferowaną z norweskiego obszaru połowowego
kupują niechętnie - mówi Sylwester Szymanik. – Dostrzegają różnicę jakości, ale trzeba stwierdzić, że ta różnica jest zauważana na
wysublimowanych rynkach. Nasz atut, jakim jest jakość surowca, nie
przekłada się na przykład na rynek polski, na którym wciąż kluczową rolę gra cena.
Surowcem dla koszalińskiej fabryki są również krewetki dostarczane z Grenlandii, używane do nadziewania niektórych potraw
rybnych. Zakład przerabia także ryby pochodzące z innych regionów świata: od Ameryki Południowej poprzez Stany Zjednoczone,
kraje europejskie, Chiny i Rosję. Są to głównie łososie, mintaje,
morszczuki.
Jakość jako priorytet
Główna siedziba spółki znajduje się w Nuuk na Grenlandii,
a centrala zarządzania operacyjnego w duńskim Aalborgu. To tam
w dziale rozwoju produktów technologowie pracują nad różnego
rodzaju nowościami, nagradzanymi później na branżowych targach. Najpoważniejszymi z nich są doroczne European Seafood
Exhibition w Brukseli (ESE) w Brukseli, z których Royal Greenland
regularnie wraca z medalami. Zdobywa także medale na krajowych
targach Polfish. Karolina Dubanowska mówi: - Obserwujemy rynek
i przewidujemy tendencje. Zdajemy sobie sprawę, że rośnie liczba konsumentów zainteresowanych zdrowym odżywianiem. Naszą
ofertę kierujemy właśnie do nich. Niestety, w Polsce spożycie ryb
jest niskie, a na dokładkę w stosunku do średnich zarobków są one
drogie. Dlatego 90 procent wyrobów wysyłamy na eksport.
Odbiorcy to przede wszystkim kraje skandynawskie z Danią na
czele, Niemcy, Francja, Wielka Brytania. W mniejszym stopniu Hiszpania, Portugalia, Włochy, czy nawet Chiny i Japonia. Produkty kierowane na poszczególne rynki muszą być zróżnicowane ze względu na lokalne preferencje smakowe. W Skandynawii wzięcie mają
rzeczy innowacyjne – np. potrawy rybne na różne sposoby nadziewane i raczej pikantne. Anglicy preferują ryby o smaku, który my
nazwalibyśmy mdłym. Duńczycy z kolei, podobnie jak Polacy, lubią
rzeczy pikantne, mocno doprawione, o wyrazistym smaku.
Nieustanny rozwój
W pierwszym roku finansowym (2008) koszaliński zakład wypuścił na rynek około 3 tysięcy ton wyrobów. W kolejnym podwoił
produkcję. Plan tegoroczny zakłada produkcję na poziomie 14,5
tysięcy ton. – Oceniamy nasze obecne moce produkcyjne na 20 tysięcy ton rocznie – mówi Sylwester Szymanik. – Nie osiągniemy tego
z dnia na dzień, ale dzięki różnym usprawnieniom w ciągu roku taki
poziom produkcji stanie się realny.
Firma wciąż poszukuje sposobów optymalnego wykorzystania
linii technologicznych, planuje również kolejne inwestycje. Działa
obecnie na 14 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni, ale 11
tysięcy metrów ma jeszcze w zapasie. – Rośnie popyt na nasze wyroby, zyskujemy kolejnych odbiorców – mówi Karolina Dubanowska.
GRUPA ROYAL GREENLAND
∙ Roczne obroty: 750 mln euro (udział koszalińskiego zakładu to
12 proc. tej sumy)
∙ Ogółem 2000 pracowników
∙ Zakłady w Danii, Niemczech, Kanadzie, Polsce i Rosji
∙ Kooperacja z zakładami w Chinach i Japonii
∙ Własna flota połowowa, w tym pięć olbrzymich trawlerów, które
nazywane są pływającymi przetwórniami; największy z nich o nazwie Akamalik jest zdolny złowić 100 ton krewetek dziennie
∙ Przedstawicielstwa handlowe na całym świecie
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– Jesteśmy w stanie z wypracowanych pieniędzy finansować dalszy
rozwój. Wciąż poszukujemy nowych pracowników. Proces rekrutacyjny ma u nas charakter ciągły.
Firma to ludzie
Coraz bogatszy asortyment wyrobów i coraz wyższa produkcja
powodują, że liczba pracowników koszalińskiego Royal Greenland
systematycznie rośnie. W momencie startu, czyli w roku 2008, zatrudnienie wynosiło 180 osób, z czego 130 osób pracowało bezpośrednio przy produkcji. Rok później załoga liczyła już 320 osób
(240 na produkcji), a w 2012 roku - 430 osób (350 na produkcji).
– W roku ubiegłym posiłkowaliśmy się już pracownikami tymczasowymi w liczbie około stu – informuje Karolina Dubanowska, odpowiedzialna w firmie za zarządzanie personelem. – Obecnie mamy
510 pracowników, w tym 90 tymczasowych. Wszystkich traktujemy
fair, nie stosujemy umów tzw. „śmieciowych”, ale normalne umowy
o pracę. Zasady zatrudnienia są jasno określone, a wynagrodzenie
dużo wyższe od najniższego. Fundusz socjalny zapewnia szereg
świadczeń. Są więc wyprawki szkolne, spotkania świąteczne, integracyjno-rekreacyjne, spływy kajakowe, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz zapomogi dla najbardziej potrzebujących. Pracownicy
korzystają z kantyny, w której można zjeść ciepłe posiłki w atrakcyjnych cenach. Mają również możliwość zakupu produktów rybnych
w dobrych cenach.
Firma stosuje typowy dla Skandynawii partycypacyjny styl zarządzania, w którym szanowane jest prawo pracownika do informacji
i wyrażania własnego zdania. W Royal Greenland odbywają się
na przykład regularne, cotygodniowe spotkania z pracownikami
z wszystkich działów, na których dowiadują się oni o aktualnych wynikach przedsiębiorstwa. Omawiane są wtedy wszelkie sprawy techniczne, organizacyjne ale także pracownicze. Karolina Dubanowska
mówi z przekonaniem: - Firma to ludzie. Zależy nam na ich zaanga-

żowaniu i zadowoleniu z pracy. Żeby móc planować dalszy rozwój
naszego personelu zdecydowaliśmy się zlecić firmie zewnętrznej
anonimowe badania opinii pracowników. Rozpocznie się ono za
miesiąc. Jego wyniki podpowiedzą nam, w którym kierunku zmierzać, aby podnieść motywację i zaangażowanie naszych ludzi .
Załoga to w większości panie (prawie 60 proc. pracowników), bo
ze względu na większe zdolności manualne lepiej od panów radzą
sobie z filetowaniem ryb – są delikatniejsze i precyzyjniejsze. Średni staż pracowniczy w działającym od pięciu lat koszalińskim Royal
Greenland wynosi trzy lata, co wskazuje na stabilność zatrudnienia.
Aktywni i odpowiedzialni
Menedżerowie i pracownicy firmy angażują się w rozmaite lokalne inicjatywy. Wspierają na przykład koszalińskie hospicjum. Dla
Domu Samotnej Matki Royal Greenland było współfundatorem placu zabaw, wielokrotnie wspomagał również dzieci z rodzin zastępczych fundującszkolne wyprawki. Wsparcie firmy odczuwają kluby
sportowe, szkoły oraz inne organizacje, które zwracają się z prośbą
o wsparcie prowadzonych przez nie inicjatyw.
Firma jest aktywna także w organizacjach pozarządowych. Należy
m.in. do Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Rybnych i Północnej Izby Gospodarczej, gdzie jej przedstawiciele działają w komisji
zatrudnienia. - W tej chwili w komisji pracujemy nad tym, aby szkolnictwo zawodowe podążało za rozwojem biznesu, bo następuje
coraz większa rozbieżność pomiędzy kwalifikacjami pracowników
a potrzebami pracodawców. Włączamy się w działania Izby po to,
by za kilka lat absolwenci szkół mieli zapewnione zatrudnienie a my
wykwalifikowanych kandydatów do pracy – mówi Karolina Dubanowska. – W naszym przypadku społeczna odpowiedzialność biznesu to nie deklaracja, ale fakty. Jesteśmy częścią lokalnego środowiska. Zależy nam na tym, żebyśmy byli postrzegani jako firma
rzetelna, wiarygodna i przyjazna.

Linia produkcyjna – filetowanie. Podczas jednej zmiany przez ręce pracowników, w większości pań, przechodzi do 20 ton ryb.
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Lalki Małgorzaty Jodłowskiej

Pani Małgorzata z wykształcenia jest architektem, ale domów nie projektuje. Za to pomaga klientom planować ich wnętrza. Najczęściej kuchnie, bo taką specjalność ma jej prowadzona do spółki z mężem - firma. Dla relaksu wróciła do malowania. Zawsze lubiła
portret, ale jej ostatnie prace to portrety nietypowe.

p

odział zadań w firmie jest konkretny i jasny. Małgorzata Jodłowska projektuje, mąż – Jarosław
– zajmuje się sprawami handlowymi, organizacyjnymi, realizacją zamówień. W codziennej pracy łączą więc perspektywę projektanta z doświadczeniem praktyka. Jak mówią, to procentuje. Czasami
klienci, którzy przychodzą tylko z pytaniami dotyczącymi urządzenia kuchni, zamawiają kompleksowe rozwiązania dla całego domu.
Takie realizacje dają najwięcej satysfakcji. – Zawsze jest rozmowa,
poszukiwanie wspólnego mianownika między propozycjami architekta a możliwościami i oczekiwaniami zamawiającego – relacjonuje pani Małgorzata. – Wychodzą z tego rzeczy, które mają charakter
kompromisu. Nie wszyscy klienci gotowi są zdać się całkowicie na
preferowany przez projektanta styl i jego pomysły.
Co charakterystycznego jest w stylu pani Małgorzaty? Wyjaśnia: –
Lubię wnętrza modernistyczne, lubię i takie, gdzie jest niemal barokowo. To trudne łączenie estetyk, ale efekty bywają ciekawe. Trzeba
dobrze wyważyć elementy, żeby nie wywołać poczucia dysonansu.
W końcu chodzi o dom albo mieszkanie, czyli miejsce, w którym
ludzie mają czuć się komfortowo. Ale generalnie uważam, że proste
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formy bronią się same i takie najczęściej proponuję klientom.
To co w języku architektów wnętrz rozumie się pod pojęciem
„realizacji”, czyli cały proces od pierwszych szkiców do zamieszkania klientów w zaplanowanej przestrzeni, zajmuje dużo czasu. – To
oczekiwanie na końcowy efekt bywa dla mnie męczące – przyznaje
pani Małgorzata. – Z drugiej strony po kilkunastu latach projektowania pojawia się pewna powtarzalność. Poczułam potrzebę czegoś,
co ma w sobie więcej spontaniczności i gdzie zamysł szybciej przechodzi w konkret.
Stąd powrót do malarstwa. Powrót, bo – jak wspomina projektantka – miała już okres, w którym sporo malowała (warto wspomnieć,
że jest absolwentką koszalińskiego „plastyka”). – Zawsze najbardziej
odpowiadał mi portret. Było kiedyś nawet tak, że podczas wakacji
wspólnie z Krzysztofem Urbanowiczem w Mielnie wykonywałam
podobizny wczasowiczów – śmieje się pani Małgorzata. – Rysować
albo malować obrazki typu widoczek jest stosunkowo łatwo. Przy
portrecie od razu wychodzi, czy ma się to „coś”, talent po prostu. Tu
się nie da niczego udawać. Od pierwszych kresek widać, czy trafnie
oddaje się charakter osoby.
Z tym, że ostatnio portretowane przez panią Małgorzatę „oso-
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by” są szczególne. Malowane lalki „ubiera” w stroje kojarzące się
z barokiem, stąd kryzy, koronki, aksamit. Tła są ciemne, intensywne. Pojawia się manieryczny klimat, tak charakterystyczny dla epoki
baroku. – Nie wiem, skąd to się wzięło. Może wciąż jestem w głębi
dzieckiem? – zastanawia się głośno nad wyborem tematów. – Sporo
osób wie, że umiem i lubię malować, ale nawet najbliżsi znajomi
nie domyślają się, co teraz robię. Zauważyłam, że to pozwala mi się
zrelaksować. Na co dzień pracuję za pomocą komputera, tutaj wracam do korzeni. Technika olejna, którą stosuję, jest jak najbardziej
klasyczna. Mieszanie werniksów, nakładanie laserunków, żmudne
nakładanie farb warstwa po warstwie. To długi proces. W końcu po
którejś z kolei warstwie wyłania się to, co zaplanowałam.
Lalki i misie z jej obrazów mają w sobie coś intrygującego, wampirycznego. – Bawię się konwencją – mówi autorka. – Każda z postaci jest swego rodzaju skrótem, odnosi się do jakiejś emocji albo
typu charakteru. Pod konkretnego „misia” można podstawić realną
postać, kogoś kogo znamy i wtedy to już nie tylko lalka. U widzów
pojawiają się takie skojarzenia, bo usłyszałam to od osób, które widziały kilka moich prac w kołobrzeskim hotelu Aquarius.
Olejnych prac uzbierało się tyle, że można by z nich zrobić wystawę. I rzeczywiście pani Małgorzata ma ją w planie. Z tym, że nie

Małgorzata Jodłowska ma na koncie liczne nagrody w prestiżowych konkursach dla projektantów wnętrz organizowanych przez niemiecką
firmę Miele. Dwukrotnie zdobyła w nich pierwsze miejsce, co zapewniło jej rozpoznawalność
i pozycję w branży w skali kraju. Sama najwyżej
ceni sobie zwycięstwo (2008 r.) w podobnym
konkursie marki Gaggenau, która w dziedzinie
wyposażenia wnętrz kuchennych jest tym, czym
Rolls-Royce w motoryzacji.
wcześniej niż za pół roku: – Mam jeszcze kilka niedokończonych obrazów – tłumaczy. – Czekają na dopracowanie nie tylko dlatego, że
przy dwojgu małych dzieci i obowiązkach zawodowych na malowanie mam mało czasu. Muszę się przyznać, że kiedy minie pierwsza
euforia związana z obrazem, a pojawia się nowy pomysł, chętniej
łapię się za nowe płótno. Ale dokończę je i pokażę na wystawie.
Pewnie dla ludzi, którzy mnie znają, będzie to zaskoczenie.

gosiajodlowska.deviantart.com
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Ważne, że stale
będę na morzu

W 19-letnim życiu Maksa Żakowskiego to przełomowy rok. Za sobą ma maturę w koszalińskim II LO i niedawno zdobyte mistrzostwo Polski w kitesurfingu. Przed sobą początek
studiów w akademii Morskiej w Gdyni i listopadowe kitesurfingowe Mistrzostwach Świata w Chinach.

p

ływanie rozpoczął nie od „kite’a”, ale od żeglarstwa. – Ojciec zaprowadził mnie do Klubu Morskiego Tramp w Mielnie. Tam przez 10 lat trenowałem
żeglarstwo, aż do momentu gdy kitesurfing miał
stać się dyscypliną olimpijską. Wtedy nauczyłem
się pływać na desce z latawcem. A ściśle rzecz
biorąc, nauczył mnie tego dziadek, który uprawia ten sport. W zawodach zacząłem startować trzy lata temu – mówi Maks. Obecnie
jest członkiem szczecińskiego klubu „Dobra Marina”, a pływa w barwach BlueCash Team. Zamiłowanie do sportów wodnych miał od
dziecka. – Już w szkole podstawowej siedziałem wpatrzony w okno,
gdy na zewnątrz wiał silny wiatr. Koledzy już wtedy wiedzieli, jak bardzo ciągnie mnie nad wodę – wspomina.
Od kuchni
Kitesurfing to sport podobny do windsurfingu. – Zawodnik ma
do dyspozycji deskę i latawiec. Latawiec daje siłę napędową, podobnie jak w żeglarstwie żagiel. Pokładem jest dla nas deska i po
prostu się ścigamy, tak jak na żeglarskich zawodach regatowych –
tłumaczy Maks.
Dyscyplina ta różni się jednak od windsurfingu tym, że w inny
sposób prowadzona jest deska – na krawędzi (jak w snowboardzie)
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a nie płasko (jak w windsurfingu). W podstawowym wyposażeniu,
prócz deski i latawca znajduje się także tzw. bar, czyli drążek, który
służy do sterowania latawcem. Drążek składa się z czterech lub pięciu linek długości około 25-27 metrów, które z jednej strony przymocowane są do trapezu (pasa, którym owinięty jest zawodnik),
a z drugiej strony do latawca. Przygotowanie do startu rozpoczyna się od rozłożenia poszczególnych elementów sprzętu, zgodnie
z kierunkiem wiatru (w razie silnych podmuchów należy zabezpieczyć sprzęt, przysypując go piaskiem). Następnie rozwiązuje się linki od baru; robi się to bardzo ostrożnie aby ich nie poplątać. Linki
podczepia się do latawca zgodnie z odpowiednim oznaczeniem
kolorów. Kolejnym etapem jest uruchomienie latawca. Do tego potrzebna jest pomoc osoby trzeciej, która trzyma latawiec i na znak
startującego puszcza go na wiatr. W tym czasie zawodnik uczy się
poprawnego trzymania baru i sterowania latawcem. Ostatnim elementem jest lądowanie, do którego także potrzebna jest pomoc
kogoś, kto na znak zawodnika chwyci opadający latawiec.
Różny styl, różny sprzęt
– Żeby pływać rekreacyjnie wystarczy jeden latawiec i jedna
deska. Potrzebna jest również pianka, bo woda w Bałtyku nie jest
najcieplejsza. Jeśli ktoś chce się zajmować tym dalej, na przykład
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ścigać się, potrzebuje więcej latawców. Właściwie wystarczą trzy
i inny rodzaj deski, ponieważ inne są deski do skakania, a inne do
pływania na fali. Z tym związana jest jeszcze inna dyscyplina, tzw.
freestyle, który polega na wykonywaniu skoków i tricków na desce,
ale to nie ma szansy stać się dyscypliną olimpijską, bo nie ma możliwości ocenienia tego, kto zrobił lepszy trick – tłumaczy Maks.
Można więc pływać rekreacyjnie, można się ścigać, czy pływać
w slalomie. Do tego odpowiednio dostosowywany jest sprzęt.
– Latawce różnią się nieco kształtami, wybiera się je w zależności
od tego, czy chcemy się ścigać, wysoko skakać, pływać na falach
czy wykonywać tricki. Na początek jednak wystarczy jakikolwiek latawiec, byleby miał systemy bezpieczeństwa – mówi Maks. W najprostszym podziale można wymienić latawce pompowane stosowane na wodzie oraz latawce komorowe stosowane na lądzie i na
śniegu. Do najpopularniejszych rodzajów desek należą deski typu
twin-tip (symetryczne, o tym samym kształcie z każdej strony) oraz
typu directional (deski kierunkowe), które swym kształtem przypominają te używane do windsurfingu. Stosuje się je do pływania na
fali i wyścigów.
Pierwszy trening
Każdy kto chciałby rozpocząć przygodę z kitesurfingiem, powinien zwrócić uwagę na kilka spraw. – Przede wszystkim nie należy
od razu kupować sprzętu a jedynie zapisać się do szkółki. Niestety
w Polsce istnieją tylko dwa kluby kite’owe, w Szczecinie i Sopocie
– mówi Maks. – Nie należy trenować samemu, gdyż jest to bardzo
niebezpieczne. Rekord prędkości to około 100 km/h, ale podczas
wyścigów osiąga się prędkość około 50 km/h. Nieumiejętne posługiwanie się sprzętem może stanowić zagrożenie dla zawodnika i innych. Każdy klub dysponuje wyposażeniem, więc na początku nie
trzeba się o to martwić. Nauka rozpoczyna się zawsze „na sucho”,
na plaży lub łące, z małym latawcem. Po godzinie lub dwóch na
lądzie, wchodzi się do wody i ćwiczy się bez deski, tylko z latawcem, poznając na czym polega system bezpieczeństwa, bo każdy
latawiec jest w niego wyposażony. Następnie dołącza się do tego
deskę. Zawodnik uczy się wślizgów, zwrotów i skoków i to jest tak

Maks Żakowski podkreśla, że choć w Polsce działają tylko dwa profesjonalne kluby
kitesurfingowe, szkółek jest dużo więcej. Każdy zainteresowany tym sportem bez trudu,
poprzez Internet, znajdzie taką, która działa najbliżej jego miejsca zamieszkania

naprawdę koniec nauki. Praktykując zauważymy, czy to nam się podoba czy nie, i wówczas możemy kupić sprzęt i trenować z własnym
wyposażeniem lub po prostu zrezygnować.
Udział w zawodach wiąże się z większym zaangażowaniem
i opanowaniem odpowiedniej techniki. W kiteracingu technika to
przede wszystkim umiejętne prowadzenie deski oraz praca latawcem. Oprócz prędkości ważny też także odpowiedni kąt płynięcia
pod wiatr i z wiatrem, ponieważ w czasie wyścigu pływamy różnymi
kursami. Taktyka natomiast zależy od wielu rzeczy, od tego co robią
inni zawodnicy i od warunków pogodowych. Należy „czuć” wiatr,
wiedzieć, jak zmienia swój kierunek, siłę i umieć to wykorzystać. Ściganie nie ma nic wspólnego z łapaniem fal, po prostu trasę wyznaczoną przez boję należy opłynąć jak najszybciej.
Polskie wybrzeże najlepsze
Zdaniem Maksa, Polska ma potencjał do tego, by kitesurfing się
rozwijał. – Mamy pięć edycji Pucharu Polski, ale wiadomo, że trzeba
jeździć także na większe, europejskie zawody. Na tego typu wyjazdy trzeba niestety mieć już większe pieniądze. Czasem, gdy pula
nagród jest duża, wyjazd może się zwrócić. Mnie udało się pozyskać sponsorów i pieniądze od nich wystarczają na pokrycie wszelkich kosztów.
Maks podkreśla, że mimo licznych egzotycznych wyjazdów bardzo ceni pływanie nad polskim morzem. – Lubię pływać na Bałtyku.
Wrzesień i październik to dwa najlepsze miesiące do trenowania.
Czasem, gdy nad morzem wieje od brzegu bardzo silny wiatr i robi
się niebezpiecznie, trenuję na jeziorze Jamno. Zimą natomiast wyjeżdżamy za granicę, ostatnio byliśmy na zgrupowaniu w Egipcie
– mówi.
W swoich planach młody koszalinianin uwzględnia przede
wszystkim kitesurfing. – Z roku na rok jest widoczny progres, małymi krokami idę do przodu. Udało mi się zdobyć drugie miejsce
w Pucharze Europy w tym roku, a przede mną są Mistrzostwa Świata w Chinach, które rozegrane zostaną w listopadzie. Nie wiem, co
poza sportem wydarzy się u mnie wraz z nowym rokiem. Ważne, że
będę stale na morzu – podkreśla Maks.
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Fot. Wojciech Wójcik

Rowerem
na Bornholm

Państwo Elżbieta i Wojciech Wójcikowie wraz z synkiem Jeremim odwiedzili w lipcu Bornholm. Mimo że w zeszłym roku już tam byli, postanowili wybrać się na duńską wyspę
ponownie. I jak przed rokiem zabrali z sobą rowery, bo Bornholm to raj dla turystów –
cyklistów.

z

daniem pana Wojciecha, Bornholm ma wiele
zalet. – To niewielka wyspa z mnóstwem atrakcji turystycznych a przede wszystkim idealna
na wycieczki rowerowe, nawet z małym dzieckiem. Nasz syn, który teraz ma dwa i pół roku,
w zeszłym roku podróżował w małej przyczepie,
w tym roku siedział już w foteliku. Nie trzeba jechać dalej, do Chorwacji czy do Grecji, żeby doświadczyć czegoś nowego. Jeśli wyjazd
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dobrze się zorganizuje nie będzie nas to sporo kosztować – przekonuje Wojciech Wójcik.
Na każdą kieszeń
Zaletą wyspy jest to, że jest położona tak blisko Koszalina. Podróż
na Bornholm zajmie nam zaledwie około pięciu godzin: godzina
na dojazd do portu i cztery na pokładzie promu. W sezonie letnim
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Røgeri - tradycyjna wędzarnia śledzi. Spotkać je można w każdej bornholmskiej miejscowości

Rotunda, kościół z XI wieku – obok znajduje się cmentarz lokalny, gdzie do
dziś chowa się zmarłych. Tradycja głosi, że rotundy pobudowali templariusze
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Uschnięte drzewo wykorzystane do zawieszenia budek lęgowych dla ptaków. Ekologia to na wyspie priorytet.
Dotyczy to także lasów, które od 50 lat są pieczołowicie odtwarzane poprzez sukcesywne nasadzenia
z Kołobrzegu i Darłowa kursuje statek, którym dotrzeć można do
duńskiego portu Nexø. Taka podróż to wydatek 350 zł na osobę.
Na wyspie nocować można w licznych pensjonatach albo hotelach. To wersja droższa i niezupełnie dla osób chcących Bornholm
objechać na rowerze. Alternatywa, dużo tańsza, to własny namiot.
Można korzystać z klasycznych kempingów (to nadal spory wydatek), albo – jak państwo Wójcikowie – zatrzymywać się na polach
namiotowych urządzanych przy tamtejszych gospodarstwach rolnych. To zazwyczaj zadbana łąka w ogrodzie albo na skraju lasu.
– Są one w pełni wyposażone w zaplecze sanitarne. Koszt takiego
noclegu to 25 koron za osobę, czyli w przeliczeniu na polską walutę
około 12 zł – mówi pan Wojciech i tłumaczy: – Nieco więcej może
nas kosztować wyżywienie, o ile będziemy jadali w lokalach. Na
wyspie jest jednak duża ilość sklepów dyskontowych, gdzie można
kupić względnie tanie produkty.
Atrakcyjna wycieczka w krótkim czasie
Na zwiedzenie wyspy i jej najbardziej ciekawych punktów wystarczy tydzień. – Obwód wyspy ma 141,4 km, więc całość zwiedzić
można nawet w krótszym czasie. Warto jednak taką wyprawę rozłożyć sobie na kilka dni, zwłaszcza gdy podróżuje się z dzieckiem
– mówi Wojciech Wójcik. Wyspa słynie z dobrze rozwiniętego rybołówstwa. – Do dzisiaj kultywowana jest tradycja połowów ryb.
Szczególnym przysmakiem jest śledź przygotowywany na różne
sposoby. Każda wioska rybacka posiada tradycyjną wędzarnię tzw.
røgeri, która najczęściej jest połączona z restauracją – mówi Wojciech Wójcik. – Mieszkańcy mieszkają w małych wolnostojących
domkach, często bez ogrodzeń – wyjaśnia dalej pan Wojciech.
Ciekawostką są małe zadaszone budki na kształt szklarni, stawiane często przy domach, które służą do wypoczynku – np. w trakcie nieco chłodniejszych dni. Wśród miejsc godnych zwiedzenia
wymienić można średniowieczny zamek Hammershus, położony
w północnej części wyspy, który jest największym tego typu obiektem w północnej Europie oraz niewielkie średniowieczne kościoły
– rotundy z XI wieku. W środku wyspy znajduje się zaś coś na kształt

Architektura Bornholmu to przede wszystkim niewielkie domki,
bez ogrodzeń. Przy domkach stawiane są małe zadaszone altanki,
w których mieszkańcy mogą odpocząć przy nieco niższej temperaturze

Zabawa pod zamkiem Hammershus (Jeremi na pierwszym planie)
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średniowiecznego skansenu. Ma formę wioski, w której często odbywają się pokazy historyczne z udziałem zespołów stylizowanych
na wikingów.
Zróżnicowany obszar
Bornholm jest niewielką wyspą (ok. 40 km z krańca na kraniec),
jednak północna jej część różni się od południowej. – Północ jest
bardziej zorganizowana turystycznie. Są tam małe porty, czy wioski rybackie ze starą architekturą. Jest to zdecydowanie bardziej
skalisty obszar z dużą ilością pagórków i klifów. Na południu jest
bardziej piaszczyście, są plaże, obszar ma charakter płaskiego wybrzeża. Zanieczyszczenie Bałtyku jest mniejsze niż w Polsce. Przejrzystość wody wynosi około półtora metra, dzięki czemu nurkując,
można obserwować morską faunę – tłumaczy pan Wojciech.
Ze względu na dużą liczbę obiektów hotelowych o wysokim standardzie w północnej części wyspy, zatrzymują się tam raczej goście
zamożni. Z uroku południowych plaż korzystają mniej zasobni. Polacy najczęściej poruszają się na rowerach, co jest absolutną zaletą
tego miejsca. Prawie cały czas jedzie się po ścieżkach rowerowych.
Idealna na rodzinną wyprawę
Duńska wyspa to bardzo dobry cel podróży z dziećmi, również
pod względem atrakcji. W mieście Nexø jest słynna motyliarnia
Bornholms Sommerfuglepark & Tropeland. Można tam obejrzeć
różne gatunki żywych motyli oraz egzotyczną roślinność i zwierzęta.
W Svaneke natomiast znajduje się park wodny. – W zeszłym roku
byliśmy na Bornholmie tydzień, w tym roku 5 dni. W zeszłym roku
zwiedziliśmy wschodnią część, w tym roku zachodnią. Zrobiliśmy
około 200 km z czego około 180 km na rowerach. Z pewnością to
nie koniec naszych podróży. W przyszłym roku planujemy wybrać
się na inną bałtycką wyspę, może będzie to Uznam, może inne miejsce, tego jeszcze nie wiemy. Czas pokaże – mówi pan Wojciech.
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W środku wyspy znajduje się skansen – centrum średniowieczna,
w którym odbywają się pokazy z udziałem zespołów muzycznych (na
zdjęciu członek niemieckiego zespołu muzycznego grający na kobzie)
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75-014 Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 2, tel./fax: 94 3470459, 94 3424511
e-mail: turysta.koszalin@interia.pl, www.turysta.koszalin.pl
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Czym jeżdżę?

Sir
Bentley

Autor: Izabela Magiera-Jarzembek / Fot. Adam fedorowicz

Jest ich dokładnie dziesięć na świecie, a jedyny egzemplarz z kierownicą po prawej
stronie jeździ po naszych drogach. Oto Bentley Continental R Limited Edition. Czapki
z głów!

b

entley Continental został zaprojektowany
pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, pokazany na targach w 1996 roku w Genewie, gdzie
został przyjęty owacyjnie. Wtedy też pojawił
się pomysł na stworzenie wersji limitowanej.
Continental R powstał na zamówienie salonu
Jack Barclay - najstarszego i najbardziej renomowanego dealera
samochodowego w Wielkiej Brytanii. Tak narodziło się dziesięć unikatowych aut, wzbogaconych o wszelkie możliwe udogodnienia.
Auta trafiły do osób ceniących komfort na niezwykłym poziomie
oraz dysponujących odpowiednią gotówką. Określanie wymagań
nie odbyło się na bazie prostego wyboru z listy. Wprost przeciwnie
– kupujący po prostu określał swoje wymagania, a firma je spełni-

Marka: Bentley Continental R
Moc: 420 KM
Pojemność silnika: 6.75 l.
Waga: 2450 kg
0-100: 6, 7 s.
Prędkość max: 270 km
Rok: 1996
ła. Stworzeniem ekskluzywnej wersji powierzono firmie Mulliner,
zajmującej się modyfikowaniem samochodów ze skrzydlatym B na
masce. Ta sama firma przygotowuje niemal wszystkie limuzyny, którymi porusza się królowa Elżbieta II.
Continentala R w wersji limitowanej można rozpoznać po obniżonych masywnych zderzakach, lakierze wybranym ze specjalnej palety kolorów. Wnętrze jest miejscem gdzie chłodny metal, delikatny
zamsz i aromatyczna cielęca skóra, zdjęta z aż 16 młodych cieląt
krów tworzy klubową atmosferę o zapachu luksusu. Do tego ręcznie szyte pikowane fotele z wyszytym białą nicią logo marki i audio
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firmy Naim o koncertowym brzmieniu. Bezcennym dodatkiem jest
unikatowe drewno klonowe sprowadzane z jedynego z regionów
Kanady. W środkuBentleya znajdziemy tabliczkę znamionową opatrzoną numerami 3/10 i podpisem producenta.
Biznesmen, który jest właścicielem unikatowego auta nie chce się
ujawniać. – To zbyt ekskluzywny samochód- śmieje się. - I nie ukrywam, że jestem miłośnikiem tej marki, a nie jest to jedyny Bentley
w moim garażu… Warto dodać, że Continental R jest niesamowicie
mocnym autem. To rasowy Bentley jeśli chodzi o wielkość i wagę.
Auto ma długość 522 centymetrów! Pod maską umieszczono silnik
V8 o pojemności aż 6,75 litra. Wykrzesano z niej 420 koni mechanicznych i potężne 875 niutonometrów momentu obrotowego. Zapewnia to potężnej limuzynie osiągi godne pojazdów sportowych
– przyspieszenie do 100 km/h zajmuje bowiem tylko 6,7s. Pomimo
wagi wynoszącej 2450 kilogramów potrafi się rozpędzić do 270
km/h. Za komfort jazdy i właściwości jezdne odpowiada zawieszenie złożone z wielu wahaczy oraz komputerowo sterowane adaptacyjne elektro-hydrauliczne amortyzatory. Cena? „Jeżeli pytasz
o cenę, to cię na niego nie stać” – brzmi popularne powiedzenie
marki Rolls- Royce, które z powodzeniem możemy zastosować także w przypadku naszego Bentleya. Niech więc pozostanie owiana
dyskretną mgiełką tajemnicy…
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S – jak super

Najnowszy mercedes Klasa S to kwintesencja luksusu, jakości i nowoczesności. Jego oficjalna premiera w podkoszalińskim salonie firmy Mojsiuk miała oprawę adekwatną do
rangi prezentowanego auta na rynku motoryzacyjnym.

o

nowej Klasie S można powiedzieć, że pod
każdym względem jest super. Od strony
technicznej to najbardziej zaawansowany
samochód świata spośród produkowanych
seryjnie. Liczba rozwiązań niespotykanych
w innych markach robi wrażenie. To już
swego rodzaju tradycja, że kolejne generacje Klasy S są prekursorami w zakresie nowoczesnych technologii. Wystarczy wspomnieć
choćby o systemie ABS (model W116, rok 1978), poduszce powietrznej (W126, rok 1981), systemie ESP (W140, rok 1995), czy aktywnym tempomacie (W220, rok 1998). Można się spodziewać, że
także nowinki wykorzystane obecnie zaczną się pojawiać zarówno
w kolejnych modelach Mercedesa, jak i w autach innych marek.
Są to przede wszystkim systemy podnoszące bezpieczeństwo
jazdy. Mercedes „eska” potrafi na przykład analizować otoczenie
drogi i uprzedzać o możliwości nagłego pojawienia się pieszych
lub zwierząt. Kto kiedykolwiek jako kierowca spotkał na swojej
drodze sarnę albo dzika, wie jak stresująca i niebezpieczna to sytuacja. Co jeszcze znajdziemy w tym samochodzie? Wspomagający
hamowanie system zapobiegający kolizjom (Collision Prevention
Assist). Program nazywany asystentem rozpoznawania znaków
drogowych. Asystenta utrzymania pasa ruchu. System BAS PLUS
z asystentem skrzyżowań po raz pierwszy rozpoznającym także
pojazdy przecinające nasz tor jazdy oraz pieszych, a następnie
wzmacniający siłę hamowania. System Attention Assist, który rozpoznaje typowe oznaki zmęczenia, dużej nieuwagi i ostrzega wizualnie oraz dźwiękowo przed niebezpieczeństwem tzw. „sekun-

Autor: Adam Różański

dowego snu”. A także pakiet PRE SAFE, czyli nawrotne napinacze
pasów bezpieczeństwa (same pasy wyposażone są w poduszkę
powietrzną, która w razie zderzenia łagodzi obciążenie klatki piersiowej). Układ Road Surface Scan, z pomocą kamery o zasięgu 15
m, zauważy z kolei wszystkie nierówności, a zawieszenie Magic
Body Control natychmiast dobierze ustawienia tłumienia do sytuacji na drodze.
Mówimy o luksusowej limuzynie, więc nie powinien dziwić
stworzony w jej wnętrzu komfort. Nie chodzi tylko o najwyższy
gatunek użytych materiałów wykończeniowych. Fotele posiadają system wentylacji i podgrzewania, regulowany niezależnie
dla siedziska i oparcia. Wyposażone są w elementy pozwalające
masować w czasie jazdy plecy kierowcy i pasażerów (do wyboru
jest 14 opcji opracowanych we współpracy z fizjoterapeutami).
Długo można by wymieniać nowinki, jakie pojawiły się w nowej Klasie S. Tutaj wspomnimy jeszcze tylko o multimediach (TV, Internet,
nawigacja, DVD), gdyż po raz pierwszy istnieje możliwość niezależnego korzystania z nich na każdym z czterech foteli. Odnotujemy
również innowację, która polega na całkowitym braku żarówek – za
oświetlenie nadwozia i wnętrza auta odpowiadają bowiem po raz
pierwszy wyłącznie diody LED.
Koszaliński dealer Mercedesa oficjalnie zaprezentował auto 30
sierpnia br. Goście z pewnością nie pożałowali piątkowego wieczoru spędzonego w salonie firmy Mojsiuk w Starych Bielicach. Poza
możliwością „przymierzenia się” do kierownicy super limuzyny,
było coś dla oka (rewelacyjny pokaz laserowy) i dla ucha (występ
Grzegorza Hyżego), ale przede wszystkim świetna atmosfera.

MOTORYZACJA 31

32 żeglarstwo
fot. Archiwum Akademii Kusznierewicza

Ile
kosztuje
łódka?
Wiele razy zadano mi to pytanie. Jest niewiele miejsc i okazji gdzie można poznać zestawienie
cen różnego rodzaju jednostek pływających, zarówno tych z żaglami, jak i z silnikiem – dopasowanych do korzystania na akwenach w Polsce. Dlatego postanowiłem zebrać wszystko w jednym miejscu i przedstawić jachty oraz ich ceny wzbogacając ten materiał zdjęciami.
Pisze dla Prestiżu Mateusz Kusznierewicz

Optimist – to mała łódka dla każdego początkującego żeglarza. Na
niej rozpocząłem swoją żeglarską przygodę. Mała, prosta w użyciu
i transporcie. Żegluje na niej tysiące młodych żeglarzy. Dziewczynek i chłopców. Cena kompletnej łódki regatowej – ok. 10.000 zł.

Star – pierwsza konstrukcja powstała w 1911 roku. Piękny jacht kilowy, na którym rozgrywano regaty olimpijskie do 2012 roku. Wspólnie z Dominikiem Życkim zdobyliśmy w tej klasie złote medale mistrzostw świata i Europy. Cena kompletnej łódki ok. – 150.000 zł.

Laser – popularna łódka jednoosobowa. Klasa olimpijska. Można ją
spotkać w każdym klubie żeglarskim. Cena kompletnej łódki – ok.
25.000 zł.

Omega – popularna łódka szkoleniowa, ale także regatowa. Idealna do żeglowania po śródlądziu. Można na niej żeglować w dwie,
a nawet sześć osób. Cena kompletnej łódki – ok. 20.000 zł.

Finn – żeglowałem na niej ponad dekadę. Zdobyłem na niej złoty
i brązowy medal olimpijski. Klasa powstała w 1952 roku i do dziś
jest to bardzo popularna łódka na całym świecie. Cena kompletnej
łódki – ok. 55.000 zł.

Jacht kabinowy śródlądowy – z możliwością noclegu w specjalnie
przygotowanych do tego kojach. Może na nim żeglować od dwóch
do sześciu osób. Cena kompletnej łódki – ok. 100.000 zł.
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Jacht kabinowy morski o dł. 12 m – wygodny, przestronny, bezpieczny dzięki dociążeniu w postaci kila. Idealny do żeglowania
w załodze do ośmiu osób. Cena kompletnej łódki – ok. 600.000 zł.

Jacht kabinowy morski o dł. 15 m – cztery kabiny pomieszczą wygodnie nawet osiem osób. Toalety, prysznic, kambuz i przestronny
salon dodadzą komfortu. Cena kompletnej łódki – ok. 900.000 zł.

Jacht kabinowy morski o dł. 20 m – wymaga sporych umiejętności, często zatrudnienia skippera. Bardzo komfortowe warunki na zewnątrz jachtu i oczywiście w środku. Na takim jachcie rejs
przez Atlantyk to czysta przyjemność. Cena kompletnej łódki – ok.
1.800.000 zł.

Jacht motorowy o dł. 10 m – do żeglowania po śródlądziu, ale
przede wszystkim po morzu nieopodal brzegu. Cena łódki z wbudowanym silnikiem – ok. 600.000 zł.

Motorówka o dł. 6 m – idealna na jeziora. Odkryty pokład. Do
dziennego żeglowania. Cena łódki z silnikiem zaburtowym – ok.
100.000 zł.

Motorówka o dł. 8 m – z przeznaczeniem na jeziora i przybrzeżne
akweny morskie. Z możliwością noclegu. Cena łódki z silnikiem zaburtowym – ok. 150.000 zł.

Luksusowy jacht motorowy o dł.15 m – z przeznaczeniem na
otwarte akweny morskie. Cena łódki z wbudowanym silnikiem ok.
1.800.000 zł.

Luksusowy jacht motorowy o dł. 20 m – z przeznaczeniem na
otwarte akweny morskie. Cena łódki z wbudowanym silnikiem – ok.
4.000.000 zł.

Partnerami cyklu są:

Wyłączny przedstawiciel marek Jeanneau,
Lagoon oraz Prestige w Polsce
www.dobrejachty.pl

Ekskluzywne jachty na Zatoce Gdańskiej.
Imprezy firmowe, kameralne spotkania biznesowe
www.premiumyachting.pl
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Ascoty
i poszetki
wychodzą
z cienia
Autor: Olga Kurenna

Szafa eleganckiego mężczyzny zawiera garnitury (może nawet smokingi),
koszule, krawaty… A czy także ascoty i poszetki?
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a

scot to tak naprawdę szeroki szal owinięty wokół szyi w taki sposób, że śmiało może zastępować krawat. Może być
wiązany na kilka sposobów, dzięki czemu strój mężczyzny przybiera bardziej
lub mniej formalny charakter. Nadaje się on do noszenia na kołnierzu koszuli, z końcami wpuszczonymi do kamizelki lub marynarki,
może być także schowany pod kołnierz koszuli, spod którego wystaje jedynie górna część ascota. Może także przypominać swoim
wiązaniem tradycyjny krawat z węzłem windsorskim – wybór zależny jest zarówno od okazji, jak i charakteru właściciela ascota.
Poszetki natomiast (pochodzące od francuskiego słowa pochette – kieszonka) to ozdobne chusteczki wkładane do górnej
kieszonki marynarki (tzw. brustaszy). Zazwyczaj są one stosunko-

wo niewielkie (30 x 30 cm lub 40 x 40 cm), dzięki czemu starannie
złożone i ułożone w brustaszy dobrze się prezentują, nie wypychając kieszonki, ani nie zsuwając się przy każdym ruchu. Warto
zwrócić uwagę na wybór wzoru i koloru poszetki – nie należy zestawiać białej koszuli z poszetką w kolorze écru, gdyż wtedy będzie wyglądała na brudną; nie warto także dopasowywać poszetki zbyt dokładnie do reszty stroju, ponieważ – wbrew pozorom
– poszetka we wzorze i kolorze dokładnie tak samym jak krawat
i koszula nie jest dobrym rozwiązaniem.
Współcześni mężczyźni nie powinni bać się alternatywnych
rozwiązań, które tylko na pozór wydają się być niedzisiejsze. Coraz częściej uważa się, że panowie noszący ascoty i poszetki to
osoby bardziej świadome własnego wizerunku i przywiązujące
wagę do stroju. Wyciągnijmy je zatem z lamusa!
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Zdjęcia/koncept: Wojciech Gruszczyński
Stylizacja: Iga Wysocka
Makijaż: Edyta Kołakowska
Fryzury: Judyta Stępień, Bartosz Pawlak
- Centrum Urody, Koszalin, ul. Piłsudskiego 84
Asystent: Marek Brzeziński
Modele: Mateusz i Andżelika
Składamy serdeczne podziękowania:
• Państwu Tamarze i Januszowi Rzewuskim, właścicielom salonu mody męskiej przy ul. Zwycięstwa 20, za użyczenie ubiorów
• Pani Longinie Kudelskiej, właścicielce kawiarni Lalka za udostępnienie na potrzeby sesji stylowego wnętrza
• Hotelowi Royal Park w Mielnie za możliwość skorzystania z wnętrz oraz basenu kąpielowego jako scenerii zdjęć
Dodatki podkreślające męską elegancję (spinki, ascoty, poszetki): Simplechic.pl
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Wrota otwierać!
Gości witać!

Ukoronowaniem wieczoru był zapierający dech w piersiach pokaz ognia koszalińskiej grupy Samhain

Brama otwarta. Promienne uśmiechy dam dworu, baczne spojrzenia średniowiecznych
rycerzy, kropla staropolskiej nalewki i piękne słońce witają każdego z blisko 300 gości
wchodzących na dziedziniec koszalińskiego muzeum. Jeszcze tylko ukłon w stronę gospodarza i już można swobodnie rozglądać się wokół.

t

u silny zapach smażonego mięsiwa, tam
dźwięki średniowiecznej muzyki, stragany
z cudeńkami ze skóry, drewna i mosiądzu. Kilka kroków od Woja Borka dłubiącego łyżkę
w drewnie, hałasuje kowal Aleksander Marcin
Czernecki. Kuje podkowy. Na chwilę stają przy
nim kuglarze. Goście rozchodzą się po dziedzińcu. Odkrywają pierwsze z przygotowanych dla nich atrakcji.
Herbatka Izbowa, zorganizowana na dziedzińcu koszalińskiego
muzeum w ostatnią sobotę sierpnia, miała wyjątkową, bo średniowieczną oprawę. Zyskała miano największej w regionie biznesowej
imprezy plenerowej. Organizator - koszaliński oddział Północnej
Izby Gospodarczej - stylowe zwoje z zaproszeniami słał w tym

Autor: Marta Pisera

roku wyłącznie do przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. Ten wieczór miał przynieść przedsiębiorcom ODPOCZYNEK, INTEGRACJĘ, okazję do nawiązania nowych cennych KONTAKTÓW BIZNESOWYCH. Zaproszenie było także biletem w HISTORYCZNĄ
PODRÓŻ do wieków średnich.
Chwila grozy
Herbatka miała integrować. Tymczasem już na początku spotkania kilkudziesięciu przedsiębiorców zostało zaatakowanych przez
grupę „awanturników” - rycerzy z Bractwa Rycerskiego Księcia
Bogusława V ze Słupska. Na szczęście i wieczór, i przedsiębiorców ocaliła (zgodnie ze scenariuszem) brać z Koszalińskiej Kompa-
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Sponsorzy Herbatki Izbowej
∙ Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie (Partner Północnej Izby
Gospodarczej w 2013 r.)
∙ GAZOPOL LTD Sp. z o.o (zaprezentował nowe modele aut marki JEEP)
∙ BRE Bank (wkrótce mBank)
∙ Centrum Blacharsko-Lakiernicze Mojsiuk
∙ Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Partnerzy medialni: TV Gawex, „Zachodniopomorski Przedsiębiorca”, „Prestiż. Magazyn Koszaliński”, Skyrec (filmy z loku ptaka), Daimos Vision
W organizacji i przygotowaniu spotkania pomagali także przedstawiciele firm: Infinio, Radmor Taxi, Mati-Glass, Instytut Dobrych
Praktyk Biznesowych, Firmus i Zarząd Obiektów Sportowych.
nii Rycerskiej. Brawa za efektowną walkę otrzymali zarówno zwyciężeni, jak i zwycięzcy. A wraz z nimi każdy z uczestników, który miał
odwagę dźwigać strój rycerza i podnieść miecz do walki.
… i przyjemności
Gospoda pod Wesołym Pomorzaninem częstowała nalewką. Wóz
Piekarza Nadwornego kusił m. in. gorącymi, chrupiącymi podpłomykami oraz olbrzymimi pierogami. Tuż obok, nad ogniem, zawisły
dwa olbrzymie gary – jeden z kaszą, drugi z gęstym i aromatycznym
gulaszem. Mięsiwo i sery pachniały z „Zagrody – sklepu z dobrym
jedzeniem”. Uśmiechnięty duet „Pierogarni Pod Jemiołą” w postaci
młodziutkiego kucharza i kucharki – z wdziękiem serwował pyszne gorące pierogi. Tuż obok pachniały cieplutkie i aromatyczne
ryby, „złowione” specjalnie na Herbatkę przez Royal Greenland.
A skoro o herbatce mowa… Prawdziwą, pyszną i aromatyczną parzył tego wieczoru Tilaan Group. O podniebienia kawoszy zadbała
kołobrzeska firma Coffee Trader. Pajdy chleba i tradycyjnego drożdżowego ciasta wyłożyła na stoły firma Kaliszczak. Swoje specjały

zaproponowały również Minibrowar Kowal oraz Fuhrmann z Połczyna Zdroju. Nad całością, w tym nad hojnymi porcjami pieczonego prosiaka – atrakcji wieczoru - czuwali pomocnicy z Catering
Przymorze. Biesiadne stoły kwieciem przyozdobiło kołobrzeskie
Centrum Ogrodnicze „Żulicki”. Dzięki firmom zrzeszonym w Izbie
i sponsorom tegoroczna Herbatka miała smaczną oprawę. Przyjezdnym gościom noclegu użyczył Hotel Sport w Koszalinie.
Deszcz strzał i kleksy
Średniowieczny taniec, strącanie drewnianych kręgli, strzelanie
z łuku, terminowanie u uśmiechniętego kowala, z poświęceniem
kującego dla gości kilogramy podków na szczęście, nauka kaligrafii,
rzeźby, walka na kije i miecze. To tylko część atrakcji tego wieczoru.
Przedsiębiorcy chętnie z nich korzystali. Letni deszcz, który kilkakrotnie zajrzał na Herbatkę, nie zamierzał psuć nikomu zabawy. Ot,
nadał wartość historyczną kleksom, bo ozdobił nimi kaligrafowane tuszem stylowe karty z podziękowaniami dla przedsiębiorców
i sponsorów Herbatki...
W sobotni wieczór, dzięki uprzejmości koszalińskiego muzeum,
goście mogli też zwiedzać specjalnie dla nich otwarte sale wystawowe. Wielu korzystało z tej okazji.
Galeria
Między krytymi słomą chatami muzeum, u boku stracha na wróble, uwagę przedsiębiorców przyciągała   galeria ponad 50 olbrzymich fotografii. Palety zdjęć wystawione na sztalugach, przywołyPrzedsiębiorcy uczestniczący w Herbatce tradycyjnie już wzięli
udział w akcji charytatywnej: „Tornister pełen uśmiechu od Północnej Izby Gospodarczej”. Przygotowali wyprawki szkolne dla
ponad 100 uczniów z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin niezamożnych.

Bitwa rycerzy wyglądała bardzo realistycznie, ale odbyła się według z góry założonego scenariusza. Ofiar nie było, choć parę guzów się zdarzyło
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wały najciekawsze sceny z wcześniejszych edycji Herbatki Izbowej,
Koncertu nad wodą, Balu biznesu, Wigilii i innych dużych wydarzeń organizowanych przez Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie. Budziły wspomnienia i emocje.
Okolicznościowy stylizowany folder (wydany przez izbę przy okazji tegorocznej Herbatki), chętnie był przez przedsiębiorców oglądany, czytany i komentowany. Oto jak Robert Bodendorf, prezes
Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej, wyjaśnia
w związek między rycerstwem a przedsiębiorczością: „Dzisiejsi
przedsiębiorcy przypominają średniowiecznych rycerzy, walczących
niegdyś o „wzrost gospodarczych” na polach bitwy. Dzisiejsi „rycerze” walczą na rynku – z konkurencją o klienta, z klientem o pieniądze, z pracownikami o efektywność, i rentowność a z urzędnikami
o swobodę działania oraz o rozwój regionu i kraju (…)”
Teatr ognia i muzyki
Ukoronowaniem wieczoru był zapierający dech w piersiach pokaz ognia koszalińskiej grupy Samhain. Siłowy, szybki, łączący ryzyko z imponującą techniką tańca z płonącymi rekwizytami – w wykonaniu mężczyzn. Subtelny, kobiecy, zmysłowy - w wykonaniu dwóch
młodych artystek. Pokaz zakończył oficjalną część Herbatki. Goście
jednak zostali na dziedzińcu jeszcze długo, rozmawiając, śmiejąc
się, wymieniając kontaktami. Księżyc wyszedł z Herbatki przed północą, wraz z ostatnim gościem…

Nie zawiodła „Pierogarnia Pod Jemiołą” – pierogi jak zawsze przepyszne

„Przecudne miejsce (lepszego na organizację tegorocznej „klimatycznej” Herbatki w Koszalinie nie znajdujemy!), średniowieczna
oprawa, wspaniała kuchnia i cząstka pięknej historii wzbudzają
nadal podziw i zachęcają do złożenia WIELKICH PODZIĘKOWAŃ
i GRATULACJI dla koszalińskiego Oddziału PIG oraz sponsorów
imprezy. Herbatka to kolejny w tym roku udany pomysł na integrację. Doskonale się sprawdził. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem charakteru imprezy i czekamy na kolejne. Z Herbatki 2013
mamy własną pamiątkę: ręcznie wykute przez kowala spersonalizowane podkowy na szczęście :).”
(Małgorzata i Zbigniew Kozakowie, U.Z.T. „AB-TEL.” Koszalin)
„Podobnie jak Północna Izba Gospodarcza chcemy wspierać
rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez kompleksową i urozmaiconą ofertę narzędzi finansowych dostępnych w BRE BANKU
SA oraz podmiotach finansowych skupionych wokół Banku. Stąd
decyzja o udziale w Herbatce Izbowej.
Spotkanie pozwoliło nam zawrzeć nowe znajomości z przedsiębiorcami, które być może przyczynią się do efektywniejszej
współpracy. Formuła spotkania bardzo ciekawa, wprowadzająca
pełną swobodę prowadzenia rozmów. Polecamy udział wszystkim zainteresowanym nawiązywaniem nowych kontaktów z lokalną grupą przedsiębiorców i dziękujemy za zaproszenie!”
(Zespół pracowników BRE BANKU SA
Oddziału Korporacyjnego Koszalin)

Z tego ciasta za chwilę na
oczach zaintrygowanego
chłopca upiecze się podpłomyk

Kowal Aleksander Marcin Czernecki na poczekaniu kuł podkowy na szczęście
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Powstaje kolejne drewniane dzieło Woja Borka

Pyszne wędliny i domowe ciasta, czyli dzieła firmy Catering Przymorze
„Było aromatycznie przyprawione jadło, trunki, była muzyka,
wystrój, występy i pokazy rękodzieła artystycznego. A wszystko
nawiązywało do XV-wiecznego klimatu. Było bajecznie! W kameralnej atmosferze, we wspaniałej scenerii stworzona została
aura tajemniczości, która pomogła w nawiązaniu nowych biznesowych znajomości a nawet przyjaźni. Organizatorzy zadbali,
aby to integracyjne spotkanie członków koszalińskiego oddziału
Północnej Izby Gospodarczej było zapamiętane. Udało się. Czekamy na renesans, barok, oświecenie, romantyzm ...”
(pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie)
„Royal Greenland Seafood sp. z o.o. po raz pierwszy wzięła udział
w Herbatce Izbowej – jako uczestnik wydarzenia oraz jako sponsor produktowy. Nasze produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a nowe kontakty biznesowe, które udało się zawrzeć
podczas Herbatki, zaowocują w przyszłości korzyściami dla nas
oraz dla lokalnego środowiska biznesowego. Pomysł organizowania Herbatki jest strzałem w dziesiątkę. Łącząc przyjemne z pożytecznym zyskujemy podwójnie!”
(Karolina Dubanowska, Royal Greenland Seafood sp. z o.o.)

Stoiska oferowały nie tylko gotowe rękodzieło,
ale i prezentacje starych technik rzemieślniczych

„Herbatka Izbowa to świetna okazja do nawiązania nowych kontaktów zawodowych dla osób prowadzących różnego rodzaju
działalność. Dynamiczni, szukający nowych rozwiązań przedsiębiorcy mają okazję wymienić się doświadczeniami oraz spędzić
przyjemnie czas w niesamowitej atmosferze. To czas na chwilę
oddechu i przyjemny relaks, ale i regeneracja sił przed kolejnymi
ważnymi wyzwaniami.”
(Elżbieta Konarska, szefowa „Radmor Taxi” w Koszalinie)
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Na powitanie odrobina staropolskiej nalewki i okolicznościowy izbowy folder

„Piekarz Nadworny” serwował wielkie pieczone pierogi

Można było popróbować walki na miecze, starodawnych kręgli, albo strzelania z łuku

Pieczone prosię, czyli kulminacyjny moment biesiady na dziedzińcu koszalińskiego muzeum

Zespół muzyki dawnej
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Pokaz średniowiecznego tańca

Herbatą częstowała koszalińska firma Tilaan Group, a kawą kołobrzeska Coffee Trader

Galeria pod chmurką: wspomnieniowe obrazki z innych tegorocznych
imprez koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej
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Najważniejsze?
Wstać z fotela!

Bieganie to prawdopodobnie najbardziej ekonomiczna dyscyplina sportu. Koszty: dobre
buty, dla pań – biustonosz. Korzyści: lepsza kondycja, utrata zbędnych kilogramów, świetne samopoczucie. Justyna i Joanna zaczynają, Jacek biega od półtora roku. Michał od
pięciu lat, a od dwóch organizuje imprezy biegowe w Koszalinie. Każde z nich ma swoją
filozofię, sposób i inną motywację do biegania. Wszyscy potwierdzają – mankamentów
brak. Od czego zacząć? Od decyzji.

j

ustyna Horków, graficzka: Zaczęło się... od końca. Znajomi namówili mnie na przebiegniecie Niesulickiej Piątki
naokoło jeziora w Niesulicach. Trasa: 5 kilometrów, mój
czas: 27 minut 58 sekund za sprawą gorącego dopingu
znajomych na ostatniej prostej. Bez niego wynik byłby
gorszy, ale i tak wydał mi się niezły. Wcześniej nie biegałam, ale aktywna fizycznie byłam właściwie od dziecka:
siłownia, jazda konna, rower, snowboard, siłownia. Stąd dobra kondycja. Pomyślałam, że w takim razie spróbuję biegać regularnie. To
fajny rodzaj ruchu, na powietrzu i oprócz butów nie wymaga specjalistycznego sprzętu.
Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie: Do biegania namówił mnie syn, który biega od dłuższego cza-

Autor: Anna Makochonik

su. Jakoś sceptycznie patrzyłam w siłowni na osoby na bieżni, ale
wzięłam udział w lipcowym Krosie po Chełmskiej i mi się spodobało. Różne dyscypliny sportu trenowałam od podstawówki: lekkoatletykę (rzut oszczepem), gry zespołowe, fitness. Ostatnio – jogę.
Myślę też o zumbie. Na razie to raczej marszobieg. Lubię ruch po
prostu, pozwala utrzymać ładną sylwetkę.
Jacek Wezgraj, psycholog: Pierwsze podejście do biegania miałem dwa lata temu. Zacząłem w czerwcu 2011, w grudniu mi się
odechciało. Wróciłem w lutym 2012 roku i do teraz nie miałem dłuższej przerwy niż tydzień. Najpierw korzystałem z planu treningowego: minuta biegu – trzy minuty spaceru, powtórka pięć razy. Potem
stopniowo zwiększałem minuty biegu, aż do finiszu, czyli 30 minut.
Potem poszło już z górki. Planując bieganie założyłem, że robię to
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w swoim tempie, na własnych warunkach, z nikim się nie porównuję, nie ścigam, nawet z sobą. Koncentruję się na korzyściach.
Michał Bieliński, prezes Stowarzyszenia SFX: Zaczęło się od nadwagi. Pięć lat temu stanąłem na wadze i zobaczyłem, że do wyniku
trzycyfrowego brakuje mi tylko kilograma. Te 99 kilogramów na
granicy otyłości starczyło za impuls. Pierwsze tygodnie, czyli marszobiegi i truchtanie, były koszmarne, miałem kilka kontuzji. Potem
uzbroiłem się w wiedzę, skorzystałem z porad guru biegania: Wojciecha Staszewskiego i Jerzego Skarżyńskiego.
Biegać z grubsza może każdy. Byle z głową. Jedynie osoby z problemami krążeniowymi, chorymi stawami i cukrzycy powinni zasięgnąć rady lekarza. Warto zajrzeć do poradników i na profesjonalne
strony o bieganiu, gdzie znajdziemy różne plany treningowe, wskazówki dotyczące doboru butów i odzieży, porady dla początkujących i maratończyków.
– Wiele osób wyobraża sobie, że bieganie to taki wysiłek, jaki wykonujemy przy szybkim zrywie, np. do uciekającego autobusu – śmieje
się Michał. – Cóż, nawet po pięciu latach takiego tempa sam bym nie
wytrzymał. Na początku jest trucht, biega się wolniej niż się chodzi.
Razem czy osobno?
Joanna: Biegam sama. W pogodę i niepogodę. To czas, który
mam dla siebie, nie lubię biegania towarzyskiego. Zakładam słuchawki, w odtwarzaczu mp3 ulubiona muzyka i jest pięknie. Układam sobie w głowie sprawy zawodowe, domowe, planuję, łatwiej
mi znaleźć rozwiązanie problemów. Przy biegu mam podwyższoną
trzeźwość umysłu.
Justyna: Biegam z chłopakiem. Chyba lepiej biegać z kimś. Można pogadać, jest raźniej, czasem po prostu bezpieczniej. Skoro biegam z partnerem, to nie słucham muzyki. Wsłuchuję się w oddech,
podziwiam widoki. Staram się biegać 30-40 minut, minimum 2-3
razy w tygodniu, z jednodniową przerwą między treningami.

Jacek: Sam. Od 3 do 5 razy w tygodniu, kilkanaście kilometrów.
Czasem biegam rano, czasem wieczorem. Wyłączam się zupełnie.
To jedyny moment, w ciągu dnia, kiedy mogę to zrobić. Koncentruję się na tym, żeby biec. Nie mam telefonu, nie słucham muzyki, bo
mnie męczy. Wsłuchuję się w oddech i odgłosu stóp. Ma to efekt
oczyszczający.
Michał: O czym myślę, gdy biegam? Najczęściej o niczym. Jeśli
już to o organizacji imprez biegowych. Przez dwa pierwsze lata biegałem sam, teraz wolę z kimś, żeby pogadać. Bo biega się tak, żeby
rozmawiać, wtedy tempo jest dobre. Nie zabieram żadnych urządzeń, oprócz zegarka. Odrywam się od telefonu, mp3. Nie lubię
tego, wolę mieć kontakt z otoczeniem. Na drodze wypada się biegaczom pozdrawiać, a ci co słuchają mp3, robią to rzadko, są jacyś
odosobnieni. Biegam rano, po południu, wieczorem. Pora dnia nie
ma znaczenia. Może tylko to, że po porannym biegu ma się sporo
energii, a po wieczornym super się śpi.
Asfalt czy las?
Justyna: Najbardziej lubię biegać po Górze Chełmskiej, generalnie po lesie, choć bywa trudno, kiedy biega się pod górkę. Dobrze
sprawdzają się ścieżki rowerowe, np. z ulicy Władysława IV w stronę
Jamna.
Joanna: Mam komfort, bo mieszkam pod Koszalinem i mam do
dyspozycji trasę przez las i pola. Tam lubię biegać najbardziej. Polecam też drogę na Jamno lub Skwierzynkę.
Jacek: Biegam po mieście. Jestem w trakcie przygotowań do
udziału w maratonie, a one są organizowane ulicami.
Michał: Najlepiej wybrać teren leśny, unikać asfaltu i tartanu (materiał, którym powleka się np. bieżnię na stadionach – dop. am). Jest
zdradliwy, bo niby miękki, a pod powierzchnią ma beton. Dla stawów
to po prostu niezdrowe. Las to teren zmienny, o różnym podłożu, raz
prostszy raz trudniejszy, czasem ciężki, ale efekty biegania po lesie
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smartfona na ramieniu, słuchawki w uszach, wodę za pasem. Doszedłem do wniosku, że to przesada – zostawiłem tylko zegarek.
Justyna: Oprócz butów, konieczna jest dla mnie bielizna sportowa, dobrze podtrzymująca biust. Nie wierzyłam w koszulki z lycry,
ale rzeczywiście się sprawdzają, ograniczają pocenie. Dobre są też
pulsometry, które mierzą tętno.
Są efekty?

są lepsze. Najczęściej wybieram – jak większość koszalińskich biegaczy – Górę Chełmską, czasem drogę do Mielna, okolice Maszkowa.
Z gadżetami czy bez?
Podstawą wyposażenia i jedynym koniecznym rekwizytem biegacza są buty. Specjalne, przeznaczone do biegania. Dobrane nie
tylko do stopy, ale i podłoża, po jakim się biega. Inne sprawdzą się
przy twardym asfalcie, jeśli biegamy w mieście, inne na leśnych
szlakach. Trampki i tenisówki zostawmy na spacery, przy bieganiu
poprowadzą nas co najwyżej do kontuzji.
Oprócz butów na biegaczy czeka cały asortyment akcesoriów.
Od ubrań wykonanych ze specjalnych super przepuszczalnych tworzyw, przez torby, plecaki, bukłaki, bidony, czapki, opaski, po elektronikę: zegarki i pulsometry. W specjalistycznych sklepach kupimy
chusty, kominy dla biegających w zimie, odblaski, okulary i niemal
pancerne biustonosze. Wybór ogromny, ceny raczej wysokie. Markowe buty kosztują kilkaset złotych. Odzież z lycry to wydatek od 80
zł w górę. Ceny zegarków i pulsometrów, w zależności od jakości
i zaawansowania technologicznego, wahają się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Pozwalają śledzić tętno, przebieg kilometrów, mają archiwa i historię biegów, GPS.
– Konieczność to tylko dobre buty – podkreśla Michał. – Nie polecam specjalnie wysublimowanych, drogich, markowych, niezłe
można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Warto zainwestować natomiast w specjalistyczne wkładki stabilizujące (dobrane w zależności
od uformowania stopy – dop. am). Kupuje się je raz, starczą na kilka
lat, pasują wówczas do każdego buta. Warto też kupić koszulkę do
biegania, nie będziemy się w niej tak bardzo pocić.
Jacek: Zacząłem w butach za 40 zł, co skutkowało kontuzją. Teraz
mam porządne, sportowe buty. Potem pojawiła się ochota wiedzieć
więcej: jak się biega, w jakim czasie, więc zainwestowałem w zegarek. W końcu popadłem w przesadę: miałem zegarek na ręku,

Jacek: Schudłem kilkanaście kilogramów, mam większą wydolność, energię, lepiej śpię, piję mniej kawy. Korzyści pojawiały się
stopniowo, pierwsze po miesiącu. Po trzech, kiedy znikają wszelkie
bariery fizyczne, korzyści się uaktualniają. Bieganie w moim przypadku wpływa na sposób życia. Zastanawiam się, ile jem, czy i kiedy
mogę pić alkohol. Bieganie na kacu to walka o życie (śmiech). Dla
mnie bieganie to centralny punkt dnia, wokół którego organizuję
inne aktywności. Z czasem staje oczywistym wyborem.
Joanna: Wszystkie opinie o korzyściach z biegania potwierdzam.
Jestem weselsza, zadowolona, odprężona, ale i zdecydowana. Wysiłek fizyczny przekłada się na walory intelektualne. Fizycznie – choć
biegam krótko, już widzę efekty. Na pewno podniesienie sprawności, wytrzymałości. W przeszłości, jak wspomniałam, ćwiczyłam,
więc mam coś takiego jak pamięć mięśni. Szybciej się rzeźbią
Justyna: Schudłam, lepiej się czuję. No i nie mam problemu, żeby
wejść na piąte piętro po schodach.
Michał: W moim przypadku to utrzymanie wagi. Po pierwszych
trzech miesiącach biegania i diety schudłem 25 kilogramów. Bieganie jest niezbędne, bym tę wagę utrzymywał, zwłaszcza, że diety
już nie stosuję.
Dlaczego bieganie tak wciąga? – To czysta biologia: w trakcie biegania wydzielają się endorfiny – wyjaśnia Jacek. – Organizmy osób
biegających regularnie uzależniają się od stałej obecności tego
hormonu. Na poziomie psychicznym skojarzenie biegania z przyjemnością, czymś co daje dobre samopoczucie, kondycję, lepszą
jakość życia, pozwala na oderwanie się od codziennych problemów i trudności, czy wreszcie dzięki przełamywaniu kolejnych barier – podnosi samoocenę, zwiększa konsekwencję i determinację.
Paradoksalnie, to może działać dokładnie tak, jak uzależnienie od
narkotyków, seksu czy alkoholu, tyle, że „przedmiot” uzależnienia
nie ma praktycznie żadnych poważniejszych negatywnych skutków
ubocznych, za to całą masę pozytywnych. Bieganie polecam, bo
jest doskonałe i dla ciała, i dla umysłu. Jesteśmy stworzeni, by biegać. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pewne plemiona ludzi pierwotnych z polowaniem na dziką zwierzynę radziły sobie poprzez...
zabieganie jej do utraty sił.
A może maraton?
W 2011 roku w Koszalinie powstało Stowarzyszenie Sport, Rekreacja i Wolontariat „SFX”.
Stowarzyszenie zajmuje się ogólnie pojętą rekreacją, ale głównie inicjatywami biegowymi. To Kros po Chełmskiej oraz maraton
o charakterze międzynarodowym – Nocna Ściema. 22 sierpnia br.
ruszyła nowa akcja – Leśna Piątka, cykl biegów przełajowych po pięciokilometrowej pętli.
– W pierwszej edycji Nocnej Ściemy wzięło udział dwieście osób,
w drugiej już 400, w przyszłej liczymy na pół tysiąca uczestników –
mówi Michał Bieliński. – W Krosie za pierwszym razem biegły 123
osoby, w lipcu już 350. Zależy mi na tym, by inicjatywy Stowarzyszenia miały ciekawą, nietypową formę. Sam brałem udział w 25
maratonach, w tym 80- i 100 kilometrowych. Planuję kolejne. Nie
chodzi o rekordy. Ukończenie maratonu jest zawsze sukcesem, wynik jednak nie powinien być celem samym w sobie.
Do wyboru dla zaawansowanych są maratony (dystans 42,195
km), ultramaratony (powyżej 42,195 km), półmaraton (21,97,5 km).
Najstarszy polski maraton organizowany jest w Dębnie (od 1969
r.). Największą frekwencję mają Poznań Maraton, Wrocław Maraton
i Maraton Warszawski. W Europie największym jest maraton w Ber-
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linie (ponad 30 tys. uczestników).
Justyna: Maraton? Hm, nie myślałam o tym, ale jeśli wytrwam
w treningach, to może wystartuję w Niesulickiej Piątce w przyszłym
roku i sprawdzę, jakie zrobiłam postępy, i jak poprawiły mi się wyniki. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc kto wie? Może kiedyś.
Joanna: Maraton na pewno nie jest moim celem, bo biegam rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji. Nie wykluczam jednak, że kiedyś
spróbuję, czemu nie?
Jacek: Biegłem w Nocnej Ściemie, Biegu Wenedów, zBiegemNatury, Krosie po Chełmskiej, maratonach w Poznaniu, Warszawie, Katowicach. Moje rekordy nie są imponujące, ale się nie zniechęcam.
Motywacjo, gdzie jesteś?
Jacek: W moim przypadku to była totalna przemiana. Od osoby, która nie miała nic wspólnego ze sportem i na wszystkich etapach edukacji unikała wychowania fizycznego, do osoby czerpiącej
z biegania mnóstwo przyjemności. Pierwsze miesiące były trudne.
Miałem kryzysy, słabsze dni. Na pewno nie warto podchodzić do
biegania wysiłkowo, biegać tak, że drugiego dnia nie można wejść
po schodach – to bardzo zniechęca. Na samym początku zaplanowałem start w maratonie. Wystartowałem w nim trzy miesiące potem. Teraz jestem w cyklu przygotowania do pierwszego maratonu
warszawskiego we wrześniu. Motywacja jest ogromna, to mi pozwala wytrwać. Fajnie jest mieć cel. Nie ma wspanialszego uczucia,
jak dobiegnięcie do mety, choćby jako 1516 osoba.
Justyna: Moją dodatkową motywacją jest chłopak. Jak mi się nie
chce, marudzę, nie mogę się zmusić, to on mnie motywuje. Głupio
mi się ociągać.
– Trzeba z umiarem podchodzić do biegania, nie przesadzać –
podkreśla Michał. – Po kontuzji odpocząć, a nie próbować ją rozbiegać – to pogłębia urazy i zapętla tym samym cały proces. Nie
można biegać na wyrost. Odpoczynek jest konieczny, jeśli chcemy
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robić postępy i się nie zniechęcić. Jak często biegam? Za często i za
długo i dlatego nie robię postępów (śmiech). Teraz 5-6 razy w tygodniu, ponad godzinę, na krócej nie zakłada się butów. Przebiegam
ok. 12-15 km, czyli 60-80 km w tygodniu. Pamiętajmy, że w bieganiu czasu nie mierzy się w kilometrach na godzinę, ale ilością czasu
potrzebnego na przebiegnięcie danego dystansu. Nasze tempo to
czas, w jakim pokonujemy jeden kilometr.
Najważniejsze to wstać z fotela.
Pięć przykazań początkującego biegacza
∙ Znaleźć motywację, choćby odchudzanie
∙ Nie szukać wymówek, to prosta droga do rezygnacji
∙ Znaleźć indywidualny, najprzyjemniejszy sposób na bieganie
∙ Zaczynać z umiarem: od marszobiegu, z czasem tempo samo
wzrośnie
∙ Zadbać o wygodne buty
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O Gryfitach, prawdziwych
panach Pomorza

Dr Bronisław Nowak, historyk średniowiecza z Akademii Pomorskiej w Słupsku, jest członkiem słupskiego Bractwa Rycerskiego Bogusława V.

My, współcześni Pomorzanie, niewiele wiemy o historii Pomorza. Szkoła jej nie uczy,
a w potocznej świadomości nadal pokutują przekłamania z czasów PRL-u. O odrębności
tych ziem i rządzącej nimi dynastii rozmawiamy z dr. Bronisławem Nowakiem, historykiem,
znawcą dziejów Pomorza i dynastii Gryfitów.

p

ropaganda przez prawie pół wieku wmawiała
nam, że Pomorze było kiedyś polskie, a więc po
1945 roku wróciliśmy na swoje, piastowskie ziemie. Tymczasem na Pomorzu przez 600 lat panowała dynastia Gryfitów a nie Piastów. Czy Gryfici
mieli coś wspólnego z Piastami?
– O początkach dynastii Gryfitów możemy tylko dywagować. Rzeczywiście istnieje teoria, że wywodziła się ona
z bocznej linii Piastów.
– Tak jak teoria, że pomorscy Gryfici byli boczną linią rodu Świebodziców.
– Świeboda to było zawołanie bojowe Gryfitów z Małopolski.
Ród ma korzenie na terenach połabskich. Prawdopodobnym jego
założycielem był Jaksa z Kopanicy, książę pochodzący z okolic
dzisiejszego Berlina. Warto mieć świadomość, że Berlin powstał
z trzech leżących blisko siebie grodów słowiańskich, a założono
go w czasie krucjaty, w której jednym z dowódców był Albrecht
Niedźwiedź, czyli po niemiecku der Bär. Po zdobyciu słowiańskich
terenów wódz ten nazwał nowe miasto, na swoją cześć, właśnie
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Berlinem. Natomiast Jaksa z Kopanicy został stamtąd wyrzucony.
Gród będący jego siedzibą był położony w miejscu, gdzie dzisiejsza dzielnica Berlina nazywająca się Köpenick, czyli Kopanica. Jaksa najpierw trafił do Wrocławia i tam nadal nazywany był
„z Kopanicy”. Następnie zniknął, a po jakimś czasie pojawił się na
terenach krakowskich jako Jaksa Gryfita z Miechowa, protoplasta
rycerskiego rodu. To jedna z hipotez, moim zdaniem najbardziej
prawdopodobna. Skąd się wziął gryf na tarczach Gryfitów? Europa
nie znała tego stwora, natomiast jego wizerunki były popularne na
Bliskim Wschodzie. Czasowe zniknięcie Jaksy z Kopanicy tłumaczy
się tym, że wyruszył na wyprawę krzyżową. Zapewne ze swoimi
krewnymi z Pomorza. Wyjechali na Bliski Wschód i przywieźli sobie
stamtąd herb.
– Ile Gryfici mieli wspólnego z Polską? Wielu badaczy uznaje ich
za najbliższych ziomków Polaków, ale ile w tym prawdy?
– To trudne pytanie. Faktem jest, że kultura pomorska, język pomorski i tradycja historyczna nie odbiegały od kultury, języka i tradycji polskich. Obie nacje podlegały tym samym zjawiskom, przy
czym Pomorze z czasem zaczęło ulegać wpływom germańskim.
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Niemniej związki kulturowe z Polską były jasne i czytelne. Mamy ków go kwestionuje. Tomasz Kantzow, którego można nazwać Jajednak całe mnóstwo pytań dotyczących tego, skąd wzięły się te bli- nem Długoszem Pomorza, pisze, że Słupsk powstał w ten sposób, iż
skie związki Pomorzan z Polską. Przyjmuje się bowiem, że pierwot- w 1007 roku dotarł do tych terenów Bolesław Chrobry i wbił w dno
nie ziemie pomorskie zamieszkiwali Germanie. Potem Germanie rzeki słupy graniczne. Skoro w świadomości kronikarza, zgermanimieli się wycofać i dopiero po stu latach pojawili się Słowianie. To zowanego Pomorzanina, istniało przekonanie, że Bolesław Chrobry
wszystko miało wydarzyć się około V-VI wieku naszej ery – po upad- był na Pomorzu, tym bardziej tradycja taka mogła pozosta żywa
ku Cesarstwa Rzymskiego, w okresie wędrówki ludów. Tymczasem wśród ludzi, którzy tu mieszkali. Pierwszym księciem pomorskim,
odkryte pod Nową Wsią Lęborską cmentarzysko świadczy o cią- którego znamy ze źródeł, był władca opisany w źródłach niemiecgłości pochówków, jednolitych kulturowo, mniej więcej od czasów kich jako Zemuzil. W polskiej historiografii przyjęło się, że to znierzymskich aż do czasów chrześcijańskich, a nawet do XII-XIII wieku. kształcone imię Siemomysł. Biorąc pod uwagę fakt, że imię takie
Te wykopaliska dowodzą, że przez blisko tysiąc lat chowani tu byli występowało na początku w dynastii piastowskiej (pisze o tym Gall
ludzie pochodzący z tego samego kręgu kulturowego. Jeżeli w XII- Anonim) uznaje się tego Siemomysła za księcia wywodzącego się
XIII wieku byli to Słowianie, to wcześniejsi Pomorzanie też nimi byli. z dynastii Piastów. Miał on rozstrzygać swoje sprawy przed cesaW wyodrębnieniu się państwa pomorskiego ze Słowiańszczyzny rzem jako książę zwierzchni dla całości terenów Pomorza.
– Na historycznych forach internetowych ich użytkownicy spiepomogły naturalne granice, a w szczególności niemożliwa do sforsowania w tamtych czasach Noteć. Rzeka ta rozlewała się nawet na rają się o to, w jakim języku mówili pomorscy Gryfici.
– Z całą pewnością przez pierwsze wieki porozumiewali się językilkanaście kilometrów. Piastom nie było łatwo uzyskać dostęp do
tej części Pomorza, które dziś nazywamy środkowym i zachodnim. kiem słowiańskim. Bogusław V i Warcisław IV rozmawiali z królami
Opanowanie ujścia Wisły było dużo prostsze dlatego, że przesmyk polskimi bez udziału tłumaczy. Sugeruje to także zapis ręką cesamiędzy bagnami Noteci a Wisłą w okolicach Bydgoszczy, gdzie rza Konstantyna Porfirogenety, który na początku X wieku napisał
powstały pierwsze kasztelanie mające go strzec, pozwalał na swo- traktat o sąsiadach Bizancjum i o sąsiadach tych sąsiadów. Napisał
bodne wprowadzanie tamtędy armii i zbrojną akcję na tym terenie. w nim, że na północy aż po Morze Wenedyjskie – zwróćmy uwaReakcja na to, co działo się w Szczecinie lub pod Kołobrzegiem była gę, że nie nazywano go Normańskim albo Wikingskim, ale właśnie
Wendyjskim, a Wendami najtrudniejsza. Trzeba było obejść
wcześniej określano Słowian –
Noteć i atakować Pomorze od
zamieszkują Lechici, i wszystkie
strony Wisły, a z tego robiła się
ludy od gór po morze mówią
kosztowna kampania wojenna
w tym samym języku. Dynastia
na kilka lat.
Gryfici kilkakrotnie podpisywali z Brandenburczykami Gryfitów porozumiewała się
– Jak doszło do tego, że
tym językiem w linii słupskiej do
mieszkańcy Pomorza zechcieli
dokument „na przeżycie”. W XVI wieku zakładał
połowy XV wieku, a w linii szczestworzyć osobne państwo?
on, że jeśli margrabiowie brandenburscy wymrą,
cińskiej przynajmniej do drugiej
– Gdzieś w czasach plemienpołowy XIV wieku. Dopiero od
nych zaczęły się wyodrębniać
to cała ich kraina przejdzie w ręce Gryfitów, a jeśli
czasów Eryka II i Bogusława X
obszary, na których plemiona
wymrą Gryfici, to Pomorze przechodzi na rzecz
ród ostatecznie ulega germaprowadziły swoją działalność
Brandenburgii. Podpisał ten układ jedyny wówczas nizacji. Podobnie nie możemy
osadniczą i gospodarczą. Z czacałości rycerstwa
sem plemiona zaczęły wiązać się
margrabia brandenburski - jego krewni już wymarli, traktować
pomorskiego jako osiedleńców
w związki wymuszone zagrożea on sam był już w sile wieku i nie miał potomków. germańskiego pochodzenia,
niami. W podobny sposób ega wszystkich mieszczan jako
zystowały plemiona słowiańskie
Wkrótce jednak margrabia pojął młodą żonę i miał
przybyszów z Niemiec, którzy
na przykład w Meklemburgii,
z nią kilku synów, tymczasem Gryfici wymarli
– jak twierdził przyjaciel Lutra,
późniejszej Brandenburgii, czy
Filip Melanchton – mieliby reDolnej Saksonii, aż po dzisiejszy
w dziwnych okolicznościach.
prezentować wyższą kulturę
Hamburg. Po próbie ekspansji
i zakładać tutaj miasta.
Karola Wielkiego plemiona te
– Polityka prowadzona przez ród Gryfitów musiała być bardzo
musiały zawiązać sojusze dla lepszej obrony. Były to jednak luźne związki, nie tworzące państwowości. Podobna sytuacja zaczęła sprytna, skoro państwo i dynastia przetrwały prawie 600 lat. Tym
dotyczyć Pomorza tak naprawdę dopiero w XII wieku, gdy w 1147 bardziej, że Pomorze znajdowało się między młotem a kowadłem,
roku ruszyła wielka wyprawa z książętami niemieckimi na czele, po- to jest między rywalizującymi ze sobą dużymi sąsiadami, czyli Polbłogosławiona przez papieża jako krucjata. Jej celem były ziemie ską i Cesarstwem Niemieckim.
– Polacy i Niemcy to jeszcze nie wszyscy chętni do zajęcia państwa
pogańskich Obodrytów i innych Słowian połabskich, jednocześnie
jednak Albrecht Niedźwiedź uderzył na chrześcijański wówczas pomorskiego. W kolejce stali jeszcze Rugijczycy i Duńczycy, którzy
Szczecin. Niewątpliwie w tym czasie państwo pomorskie było już na Pomorzu znaleźli się już na początku XIII wieku, zajmując całe te
dobrze zorganizowane, dzięki czemu mogło się obronić. Kilkana- ziemie. Według wspomnianego już Kantzowa nazwa Gdańsk miaście lat wcześniej nie obroniło się przed Bolesławem Krzywoustym, ła pochodzić od „Dansk”, czyli „duński”. Tymczasem, zanim jeszcze
który łatwo wkroczył na jego tereny, zdobył Kołobrzeg i zrobił z ksią- usłyszano o Duńczykach na tym terenie, z „Męczeństwa Świętego
Wojciecha” dowiadujemy się, że trafił on do miasta Gyddanyzc.
żąt pomorskich lenników.
Gryfici prowadzili politykę lawirowania. Wykorzystywali meandry
– To jest chyba jeden z najważniejszych momentów w historii
polsko-pomorskiej. W czasach nam współczesnych wykorzystywa- polityki, alianse i wrogości między poszczególnymi krajami nieno go do wykazania polskich praw do tych ziem. Skoro najpierw mieckimi. Nie jest prawdą, że Pomorzanie przyłączali się w każdym
zajął te ziemie Mieszko I, Bolesław Chrobry, a potem jeszcze Bole- sporze do mocniejszego, ale często tak było. Tak też było w odniesieniu do Duńczyków: gdy tylko Gryfici zorientowali się, że Duńczysław Krzywousty to znaczy, że Pomorze było polskie.
– Problem w tym, że nie wiemy, czy Chrobry zajął Pomorze. Wie- cy po podboju Estonii, południowej Szwecji i Finlandii zajmują cały
my na pewno, że wyprawa Mieszka I przeciwko Wolinianom, któ- Bałtyk, szybko złożyli im hołd lenny, bo była to jedyna szansa na
rzy mu zachodzili za skórę, spowodowała opanowanie ujścia Odry. uratowanie państwowości. Gdyby nie złożyli hołdu, obca armia zaW związku z tym przyjmuje się, że w czasach Chrobrego kontrola brałaby im wszystko. Gryfici prosili wówczas o wsparcie książąt polpolska nad Pomorzem nadal istniała, jednak przekaz o pobycie skich, ale ci im nie pomogli. W tym momencie Polska ostatecznie
Chrobrego na terenach pomorskich jest niepewny i wielu history- utraciła kontrolę nad Pomorzem. Jedynie w Gdańsku urzędowali
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– Nie znam.
namiestnicy polscy. Od nich zaczyna się dynastia książąt gdańskich,
– Właśnie, bo takiego zamku nigdy nie było. W ten sposób doktórzy choć nie mieli korony książęcej, byli przez książąt polskich
wyznaczeni jako pierwsi wśród równych. W chwili, gdy Duńczycy szliśmy do prawdy, że to nie duńscy Wikingowie byli najgroźniejwycofali się z Pomorza, książęta gdańscy natychmiast wykorzystali szymi rabusiami na morzu bałtyckim. Duńczycy panicznie bali się
sytuację i weszli na ich tereny zabierając, ile mogli, czyli teren od Rugijczyków. Uważali, że to najokrutniejsi rozbójnicy morscy, którzy
rabują wszystkich i wszystko. Jedyna wyprawa Wikingów na tereny
Gdańska do Sławna.
– Książęta z rodu Gryfitów mają także stale problem z Polakami, pomorskie, jaką znamy ze źródeł, to wyprawa odwetowa w okoliktórzy wyciągają co chwilę rękę po fragmenty ich ziem. Cały teren ce Szczecina za to, że w roku 1136 książę pomorski Racibor spalił
nadnotecki, czyli południe Pomorza, przypada Polsce za sprawą im jedną ze stolic, położoną na terenie obecnej południowej Norwegii. Jak pisze kronikarz Sakso Gramatyk, najechał ich olbrzymią
Krzywoustego, który stawia tam swoje grody.
– Te grody były bardzo ważne dla bezpieczeństwa państwa armią. Na każdej łodzi Racibor miał czterdziestu zbrojnych i dwa kopolskiego, bo miały zapobiec sytuacji, która zagroziła państwu za nie, dzięki czemu władca pomorski był w stanie uformować konnicę
czasów Mieszka II. W 1032 roku zaatakowali Polskę Niemcy, Czesi i uderzyć nią na Normanów. Ci skryli się za obwałowania, co jednak
i Rusini a – jak się przypuszcza – także Pomorzanie, co doprowadziło nie uchroniło ich przed klęską. Sakso pisze nawet, że wbrew swojej
do krótkotrwałego rozbioru Polski. Wiek później Bolesław Krzywo- dzielnej północnej naturze wszyscy obrońcy uciekli, a Racibor zrówusty odebrał Pomorzu możliwość ekspansji na wschód, przejmu- nał gród z ziemią. W odwecie za to Duńczycy przypłynęli w okolice
Kamienia Pomorskiego, spając kontrolę nad Pomorzem
lili tam kilka wsi i postanowili
Gdańskim. Obszar na północ
zdobyć Szczecin. Gdy jednak
od zlewiska Warty i Noteci jako
stanęli pod jego murami i zopograniczny przechodził z rąk
baczyli, że miasto leży na wydo rąk. Na tych ziemiach ksiąsokiej skarpie, stwierdzili, iż
żęta polscy i pomorscy osiedlinie da się go zdobyć. Odtąd
li templariuszy. Kilkadziesiąt lat
w języku duńskim używano
później ten spór wykorzystali
powiedzenia, że coś jest jak
Brandenburczycy, kupując zieSzczecin, czyli nie da się tego
mię lubuską od księcia śląskieosiągnąć. To wszystko opisał
go Bolesława Rogatki.
Sakso Gramatyk, a czy znamy
– Bardzo często formą zana Pomorzu tę kronikę? Jedybiegów
dyplomatycznych
nie w wąskim gronie, bo nikt
władców Pomorza były małjej dotąd nie rozpropagował.
żeństwa. Śledząc losy potomU nas się bierze pod uwagę
stwa książąt możemy dojść
tylko Galla Anonima, który piczasami do wniosku, że wydasał, jak to Polacy bili Pomorzan.
wali oni swoje córki za kogo
O tym jednak, jak Pomorzanie
tylko się dało, żeby zapewnić
bili Duńczyków nic w podręczpokój swojej krainie.
nikach nie znajdziemy.
– Nie tak to należy rozumieć.
– Związki dynastyczne GryMałżeństwo było potwierfitów doprowadziły do tego,
dzeniem zawartego układu
że jeden z nich – książę Kaźko
międzypaństwowego, a nie
Słupski – miał szansę zostać
odwrotnie. Nie mamy dokukrólem Polski. O  tym piszą
mentów zawiązywania takich
polskie podręczniki historii.
układów na Pomorzu, ale znaJakie były rzeczywiste szanse
my małżeństwa i stąd wiemy,
na objęcie przez niego tronu
że układy takie zawierano.
Królestwa Polskiego?
Wydawanie córek za mąż za
– Bardzo duże. Dwa lata
władców z sąsiednich krajów
przed śmiercią Kazimierz
albo ożenek z przedstawicielWielki spisał testament, w któką rodziny panującej z tych
rym wskazał, że jego następkrajów nie było w średniowieDr Bronisław Nowak, znawca dziejów Pomorza i dynastii Gryfitów
cą na tronie Polski ma zostać
czu niczym niezwykłym. Tak
jego wnuk Kazimierz, zwany
się wtedy uprawiało politykę.
Okazuje się przy tym, że Pomorzanie nie tylko odpierali ataki innych Słupskim. Niestety testament ten zniszczono nad trumną króla. Zana swoje ziemie, ale sami potrafili zaleźć za skórę Brandenburczy- miast niego potwierdzono wcześniejszy dokument ugody budzińkom, Hanzeatom czy Duńczykom. Podróżującym promem do Skan- skiej z 1355 roku, a zatem prawnie ważniejszy. W nim król Kazimierz
dynawii zwracam uwagę na wyspy Lolandię i Falster na południu zaznacza, że gdy nie będzie miał męskiego potomka, to jego naDanii, które w średniowieczu należały do książąt pomorskich. Król stępcą na tronie polskim będzie król węgierski.
– Dlaczego państwo pomorskie nigdy nie stało się królestwem?
duński Waldemar IV, prowadząc wojnę z Brandenburczykami i Meklemburczykami, co było na rękę księciu pomorskiemu Bogusławo- Może to by je uratowało przed upadkiem.
– Na królestwo nigdy nie było szans. Fatalna sytuacja Pomorza
wi V, zastawił u niego regalia, aby mieć pieniądze na dalsze zmagania. Później nie mógł zastawu wykupić, bo nie miał pieniędzy. Stąd polegała na tym, że aby przetrwać przez wieki księstwo musiało pozapewne Gryfita, w zamian za dług, stał się panem czterech wysp. zostawać zawsze w aliansie z kimś silniejszym. Ci partnerzy nigdy
Przejeżdżając z Lolandii na Zelandię trafimy na zamek Wordinborg, nie dopuszczali do wzrostu znaczenia Pomorza. Na taki stan rzeczy
rozbudowany przez króla Danii, tego który zastawił swoje regalia. składało się ponadto wiele innych utrudnień i przeszkód. Stąd ksiąPrzy tej warowni znajdziemy informację, że jest to najdalej wysu- żęta pomorscy pozbyli się królewskich ambicji we własnym kraju.
– Dynastia, która radziła sobie znakomicie przez sześć stuleci, wynięty na południe duński zamek wybudowany dla obrony przed
Słowianami. Zna pan w Polsce jakiś zamek wybudowany dla obrony marła w XVII wieku w ciągu kilkunastu lat. Jak to możliwe?
– To rzeczywiście dziwna sprawa, choć historycy przyjmują na ogół,
przed Duńczykami?
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że stało się to w sposób naturalny. Pamiętajmy jednak, że Gryfici
kilkakrotnie podpisywali z Brandenburczykami umowę „na przeżycie”. W XVI wieku zakładał on, że jeśli margrabiowie brandenburscy
wymrą, to ich kraina przejdzie w ręce Gryfitów, a jeśli wymrą Gryfici,
to Pomorze przechodzi na rzecz Brandenburgii. Podpisał ten układ
jedyny wówczas margrabia brandenburski, bo inni jego krewni już
wymarli, a on sam był już w sile wieku i nie miał potomków. W takiej
sytuacji każdy władca zaakceptowałby taki układ. Wkrótce jednak
margrabia pojął młodą żonę i miał z nią kilku synów, tymczasem
Gryfici wymarli w dziwnych okolicznościach.
– Podejrzewa pan, że Gryfici zostali celowo pomordowani przez
przeciwników?
– Wykluczyć tego nie można, jako że Brandenburczycy realizowali swój pomysł systematycznie od lat. Charakterystyczne w tym
względzie jest pierwsze małżeństwo Bogusława X z Małgorzatą Hohenzollern, która miała w swojej świcie lekarza dokonującego kilkakrotnie zabiegów poronienia. Dlaczego? Ponieważ obowiązywał
taki sam układ, jak ten wspomniany wcześniej: jeśli Gryfici nie będą
mieli potomków, to Brandenburczycy przejmą ich włości. Małgorzata została odsunięta do prowincjonalnego zamku księstwa i tam
niedługo zmarła. W czasie procesu, który jej wytoczono, udowodniono jej, że nie tylko celowo powodowała poronienia, ale także
pozostawała w intymnych stosunkach z owym lekarzem.
– Którego z Gryfitów uważa pan za najwybitniejszego? Tak jak
inni historycy wskaże pan Bogusława X nazywanego Wielkim?
– Wielkość Bogusława X polega na tym, że był jednym z pierwszych renesansowych władców w Europie. Na czym polega jego
postępowość? Jego punkt widzenia na to, jak powinno funkcjonować nowoczesne państwo wyprzedzał poglądy innych władców.
Bogusław zreformował państwo pomorskie i miał to szczęście, że
pod jego berłem zlikwidowane zostały różnice wewnętrzne, przez
co stało się ono spójne i jednorodne. Trzeba mu oddać cześć także za to, że podniósł prestiż Pomorza na arenie międzynarodowej
i umiejętnie stosował marketing polityczny. Trafił na dogodne czasy
i sprostał im, ale czy do końca?
Wybitnych władców na Pomorze można dostrzec mnogość. Nikt
ich nie chce dziś docenić, bo nie ma już państwa pomorskiego
i historyków pomorskich, którzy wiedzieliby, w jaki sposób do tej
historii się odnieść. Koniec państwa pomorskiego nastąpił w XVII
wieku, gdy je brutalnie rozebrano, likwidując jednocześnie tradycję
historyczną. Zrobiono to tak sprawnie, że w ciągu wieku Pomorzanie uznali, że są Niemcami, choć przedtem skutecznie bronili się
przed Brandenburczykami, Sasami, Duńczykami i systematycznie
z nimi wygrywali konflikty.
Spośród najwybitniejszych władców z rodu Gryfitów prymat przyznaję księciu Bogusławowi V. W kronikach nazywany jest Wielkim,
ale ponieważ nie mogło być dwóch Bogusławów nazywanych Wielkimi, bo się mogli mylić, więc historycy niemieccy uznali ostatecznie
za wielkiego tylko Bogusława X. To było też wygodne dla udowodnienia tezy o niemieckości Pomorza. Bogusław X nie mówił już po
polsku, a posługiwał się tylko językiem niemieckim. Wychowany był
w przesiąkniętym kulturą niemiecką otoczeniu dworu swego ojca,
księcia po zachodniej stronie Odry.
– Wychodzi na to, że to, co znamy jako historię Pomorza jest niemieckim punktem widzenia na historię Pomorza?
– Tak to można w uproszczeniu określić. Z drugiej strony znamy
także polski punkt widzenia na temat dziejów Pomorza. Po drugiej
wojnie światowej w polskiej historiografii był taki trend, aby zaprzeczać temu, co pisali o tych ziemiach historycy niemieccy. To,
co u nich było dobre, dla polskiego historyka musiało być złe. I na
odwrót. Na Pomorzu wydarzyło się bardzo wiele, a polskie podręczniki do historii generalnie odrzucają to wszystko twierdząc, że tu
nie działo się nic ciekawego. Do tej pory powstało tylko kilka prac
historycznych, i polskich, i niemieckich, które opisują dzieje tej
ziemi z punktu widzenia pomorskiego. Mam nadzieję, że historia
Pomorza przejdzie kiedyś swój renesans i znacznie szersze audytorium pozna wszystkie jej zawiłości i uroki. Wszak dzieje Gryfitów to
gotowy scenariusz na bardzo dobry serial historyczny.
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Dla smaku
i dla zdrowia
Zioła przeżywają prawdziwy renesans. Ich zbawienne działanie potwierdza już nie tylko
doświadczenie pokoleń, ale i współczesna nauka.

d

o najczęściej stosowanych ziół przyprawowych należą: bazylia, cząber, majeranek, melisa, szałwia lekarska, tymianek, lubczyk, arcydzięgiel, estragon,
mięta, oregano i rozmaryn. Oprócz ziołowych są
jeszcze przyprawy warzywne (m.in. cebula, czosnek, szczypiorek, pietruszka) oraz aromatyczne (np. pieprz, imbir,
goździk, wanilia). Głównymi składnikami czynnymi ziół są olejki eteryczne, alkaloidy, garbniki, węglowodany, kwasy organiczne, witaminy i sole mineralne.
Rośliny przyprawowe odznaczają się właściwościami bakteriobójczymi i uodparniającymi. Mogą też działać uspokajająco (melisa, bazylia), przeciwzapalnie (majeranek), mogą obniżać ciśnienie
krwi (melisa), pobudzać wydzielanie soku żołądkowego i ułatwiać
przyswajanie pokarmów. Ziele majeranku bogate jest w olejki eteryczne, garbniki, sole mineralne, kwas askorbinowy i karoten. Ma
zarówno właściwości przyprawowe, jak i lecznicze. Liście i ziele
melisy są wykorzystywane jako przyprawa, ale także w przemyśle
spirytusowym i farmaceutycznym.
W wielu badaniach wykazano, że owoce i warzywa są najlepszym
źródłem przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed szybkim
starzeniem się – poprzez neutralizację i usuwanie wolnych rodników.
W ostatnich latach skuteczne przeciwutleniacze znaleziono w licznych ziołach (majeranku, imbirze, pieprzu). Młode liście pokrzywy,
mniszka lekarskiego i krwawnika zawierają znaczne ilości witaminy
C, a naturalna witamina E występuje m.in. w naci pietruszki. Rośliny
przyprawowe i lecznicze oraz ich wyciągi są cennym źródłem wielu
mikroelementów. Forma, w jakiej występują one w ziołach, jest łatwo przyswajalna.
Stosowanie surowców zielarskich w kuchni, w kosmetyce oraz
w ziołolecznictwie nie wyczerpuje możliwości wykorzystania ich
w domu. Niektóre mogą służyć do odstraszania owadów (np. bazylia, cząber ogrodowy, lawenda, mięta, piołun, rozmaryn). Inne
poprawiają zapach w mieszkaniach (np. lawenda, rumianek, macierzanka cytrynolistna, mięta, rozmaryn, lubczyk, melisa, szałwia).
Rośliny przyprawowe stosowane są najczęściej w stanie świeżym
lub po wysuszeniu. Przyprawy świeże są bardziej wartościowe niż
suszone, zawierają bowiem witaminy i nie zmniejszoną ilość olejków. Najnowszą metodą przechowywania ziół jest ich zamrażanie.
Poza tym zioła możemy konserwować w occie lub w oleju. Można
także sporządzać z nich wyciągi wodne i alkoholowe, wyciągi z miodem i cukrem, maceraty i nalewki.
Na zielarskiej półce
W naszym sklepie zioła-przyprawy , o których mowa, można kupić w różnych postaciach: jako przyprawy jednorodne suszone,
gotowe mieszanki ziołowe i przyprawowe suszone, mieszanki
specjalistyczne (np. mieszanka w diecie wątrobowej, w diecie
bezsolnej, wegetariańskiej), soki z ziół (pokrzywowy, z karczocha,
noni), eliksiry, nalewki, tinktury.
Elżbieta Gruszczyńska prowadzi sklep Eljot przy ul. Modrzejewskiej 37 w Koszalinie, który poza zdrową żywnością oferuje
duży wybór ziół – m.in. produkty opatrzone marką „Zioła Ojca
Klimuszki”.

Autor: Elżbieta Gruszczyńska

Przykłady ziół-przypraw
BAZYLIA
Znaczenie kulinarne mają liście. Dodaje się je do zup, farszów, kiełbas, pasztetów, ryżu, fasoli. Utarte z oliwą lub olejem
tłoczonym na zimno dodają smaku sałatkom i pomidorom.
Leczniczo bazylia działa poprzez pobudzanie trawienia, antybakteryjnie, przeciwzapalnie, mlekopędnie i moczopędnie,
uspokajająco. Okłady z ziela stosuje się przy ukąszeniu owadów i przy trądziku.
STEWIA
Pochodzi z Paragwaju. Roślina o bardzo słodkich liściach. Kulinarnie wykorzystuje się je wysuszone, dodając do ciast, napojów,
sałatek, deserów i potraw. Wspomaga walkę z nadwagą przez
redukowanie apetytu, obniża ciśnienie krwi u osób cierpiących
na łagodną formę nadciśnienia. Bezkaloryczna, nie podnosi poziomu cukru we krwi.
KMIN
Kulinarnie wykorzystywany jako dodatek do chleba, ciast, dań
ciężkich typu bigos czy fasola. Leczniczo owoce kminku stosuje
się przy atonii jelit, wzdęciach. Ma działanie żółciopędne, hamuje procesy gnilne w jelitach, poprawia apetyt. Napar z kminu pobudza laktację u matek karmiących.
CZARNUSZKA SIEWNA
Kulinarnie wykorzystywana w roli dodatku smakowego do pieczywa, mięs, sałatek. Leczniczo – jako naturalny środek żółciopędny, wiatropędny, przeciwbakteryjny, wzmacniający system
dpornościowy. W chorobach reumatycznych rozpuszcza nagromadzone złogi. Ma działanie przeciwnowotworowe. Dla osób
z wrażliwymi błonami śluzowymi żołądka zmielone nasiona czarnuszki mogą być zamiennikiem pieprzu.
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Młodszy wygląd, lepsze samopoczucie

Najnowsze rozwiązania stosowane w kosmetologii pozwalają uzyskiwać efekty kiedyś
możliwe do osiągnięcia tylko za pomocą skalpela. Rozmawiamy o nich z magistrem kosmetologii Edytą Szuplak-Słupczewską, właścicielką Instytutu Kosmetologii i Medycy Estetycznej Dermalogica w Koszalinie, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.
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ak troszczyć się o urodę, aby po wakacjach wyglądać
pięknie i młodo?
- O skórę należy dbać przez cały rok, trzeba jednak pamiętać, że o każdej porze roku cera ma swoje
specyficzne wymagania. Warto poznać te potrzeby, aby umieć je
zaspokajać.
- Czy wystarczy stanąć przed lustrem i uważniej przyjrzeć się
swojej twarzy?
- Aby sprawdzić, czy stosujemy odpowiednie kosmetyki, radziłabym wykonać profesjonalne badanie skóry. W gabinecie dysponujemy urządzeniem służącym do analizy skóry. Urządzenie to ukazuje
cały przekrój, warstwa po warstwie, pokazuje przebarwienia, popękane naczynia krwionośne, głębokość zmarszczek oraz rozszerzone
pory i ewentualne zanieczyszczenia. Dzięki temu badaniu możemy
zaplanować odpowiednią terapię, która w jak najszybszym czasie
poprawi stan skóry. Po takim badaniu można także indywidualnie
dobrać kosmetyki do stosowania w domu.
- W jaki sposób możemy pomóc skórze, która jest pozbawiona
blasku i wygląda na zmęczoną?
- Możliwości jest wiele, jednak najlepszą metodą jest dostarczenie witamin, kwasu hialuronowego oraz substancji aktywnych
w głąb skóry. W gabinecie DERMALOGICA dysponujemy najnowszym urządzeniem służącym do frakcyjnego nakłuwania skóry. Zabieg DERMAPEN, o którym mowa, został nagrodzony jako najlepsze urządzenie medyczne wśród tradycyjnych metod mezoterapii.
Do zabiegów wykorzystujemy preparaty zawierające 58 składników
aktywnych w każdej ampułce: 50 mg kwasu hialuronowego, 13 witamin, 24 aminokwasy, 5 minerałów, 4 koenzymy, 4 kwasy nukle-

inowe, 2 czynniki redukujące, 5 peptydów biomimetycznych - hit
inżynierii genetycznej - działają rewitalizująco na suchą i nieodżywioną skórę, wpływając na zwiększenie proliferacji komórek. Kompleks peptydów biomimetycznych odmładza i pobudza postarzałą
skórę, spłycając zmarszczki. Czysty kwas hialuronowy nawilża skórę
i zmniejsza pory.
- Dla kogo przeznaczony jest i jakie efekty zapewnia zabieg mezoterapii DERMAPEN?
Zabieg przeznaczony jest do rewitalizacji skóry dojrzałej okolic
twarzy, szyi i dekoltu. Powoduje wygładzenie drobnych zmarszczek
poprzez stymulację produkcji nowych komórek skóry. Wzmacnia
elastyczność skóry poprzez indukcję syntezy kolagenu i elastyny.
Nawadnia suchą skórę i pomaga jej utrzymać optymalną równowagę. Co istotne zastosowanie zabiegu DERMAPEN daje znakomite
rezultaty już po pierwszym zabiegu. Następuje widoczne spłycenie
zmarszczek, pogrubienie skóry, naturalna stymulacja produkcji kolagenu, zmniejszenie widoczności porów. Metoda ta leczy również
rozstępy i blizny potrądzikowe.

DERMAPEN, odmłodzenie skóry
Przed zabiegiem

DERMAPEN, odmłodzenie skóry
Po zabiegu
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- Nawet najlepszy krem nie pomoże, kiedy swoje zrobił czas
i zmarszczek nie można już ukryć. Co na to medycyna estetyczna?
- Pacjentom, u których widoczna jest utrata gęstości oraz jędrności skóry, polecamy zabieg ULTHERA. Jego efekty porównywalne są
z operacją plastyczną. Rezultaty są widoczne już po jednym zabiegu.
Obserwujemy wyraźne uniesienie górnych powiek, podniesienie
skóry policzków, zaznaczenie konturów żuchwy, zlikwidowanie fałdów nosowo-wargowych oraz zmarszczek biegnących od kącików
ust w dół (te zmarszczki nadają twarzy bardzo smutny wygląd). W Polsce są jedynie trzy takie urządzenia, z jednego z nich pacjenci mogą
skorzystać w Koszalinie w gabinecie DERMALOGICA. Zabieg jest wykonywany przez doktora medycyny estetycznej Marka Iwaszko, który
jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi i Międzynarodowego Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie prowadzonego przez stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, a także uczestnikiem wielu konferencji naukowych oraz
szkoleń w kraju i za granicą w dziedzinie medycyny estetycznej.

małe usta lub zapadnięta okolica policzków, medycyna estetyczna
znalazła rozwiązanie w postaci wypełnień tych okolic. Oferujemy
tego typu zabiegi na najwyższym poziomie, oczywiście po uprzedniej bezpłatnej konsultacji.
- Radykalny zabieg dla zwiotczej skóry, który utrzymuje skórę
w kondycji co najmniej na rok, bez ingerencji skalpela- czy takie
cuda się zdarzają?
- Najnowszym zabiegiem, który wprowadziłam do gabinetu są
nici liftingujące PDO, tak zwany FIRST LIFT. Koncepcja zabiegu jest
bardzo prosta i polega na wszczepianiu pod skórę rozpuszczalnych
nici, które stopniowo rozpuszczając się, stymulują syntezę kolagenu
i elastyny, dzięki czemu skóra staje się bardziej świetlista, zmarszczki znikają, owal twarzy podnosi się, pory skórne ulegają zwężeniu,
wzmocnieniu ulegają również obwisłe tkanki – następuje lifting skóry. Zabieg dedykowany jest osobom od około 30. roku życia, kiedy
to pojawiają się pierwsze oznaki starzenia, nie ma natomiast górnej
granicy wiekowej. Wskazaniami do zabiegu są poziome i pionowe

Użycie nici PDO
Przed zabiegiem
ULTHERA
Przed zabiegiem

ULTHERA
Po zabiegu

- Widoczne zmarszczki, opadające kąciki ust lub zbyt małe usta
to objawy które psują nastrój. Sprawiają, ze czujemy się mniej
pewnie siebie. Co dalej?
- W przypadku zaawansowanych zmian w postaci widocznych,
głębokich zmarszczek można zastosować wypełnienia tych miejsc
na przykład kwasem hialuronowym – RESTYLANE, kwasem polimlekowym – SCULPTRA, hydroksyapatatytem wapnia – RADIESSE lub
botuliną - BOTOKS, dzięki czemu w szybki sposób zlikwidujemy
nieestetyczne zmiany. Dla tych osób, których kompleksem są zbyt

RESTYLANE, odmładzanie twarzy
Przed zabiegiem

RESTYLANE, odmładzanie twarzy
Po zabiegu

Użycie nici PDO
Po zabiegu

zmarszczki czoła, lifting czoła, obniżone krawędzie brwi, worki pod
oczami, opadające policzki, zmarszczki wokół ust, zmarszczki na szyi
i dekolcie. Zaletami zabiegu są natychmiastowe wyniki, wysoka skuteczność oraz długotrwałe efekty utrzymujące się około dwóch lat.
- Czy gabinety kosmetologiczne i medycyny estetycznej odwiedzają wyłącznie kobiety?
- Coraz częściej pacjentami takich gabinetów są także mężczyźni.
W karierze zawodowej wielu panów równie ważny jak umiejętności
i kompetencje jest wygląd zewnętrzny. Zadbana cera, bez widocznych defektów, jest oznaką zdrowia i dobrej kondycji. Dziś wszyscy
chcemy wyglądać młodziej, dzięki czemu mamy lepsze samopoczucie.

RESTYLANE, odmładzanie twarzy
Przed zabiegiem

RESTYLANE, odmładzanie twarzy
Po zabiegu
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Cudowna moc malin
Są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Wzmocnią organizm, poprawią humor, ukoją nerwy, wyleczą anemię i pomogą schudnąć. Maliny to smaczniejsze oblicze leku.

w

Autor: Agnieszka Mielcarek

Fot. Archiwum redakacji

polskich domach przy przeziębieniach choremu często podaje się sok malinowy lub herbatkę z konfiturą malinową. Nasze babcie zauważyły, że maliny pomagają „wypocić chorobę”,
zwalczają gorączkę i pozwalają na spokojny
sen bez kaszlu czy kataru. Badania naukowe dowiodły, że starsze
pokolenia się nie myliły, ponieważ maliny i ich przetwory zawierają
salicylany. Do grupy tych związków należy między innymi kwas acetylosalicylowy, który przyjmujemy podczas stanów zapalnych pod
postacią aspiryny lub polopiryny.
Właściwości aseptyczne mają nie tylko owoce malin, lecz także
ich liście. Napary z nich pomogą w schorzeniach jamy ustnej, takich
jak pleśniawki czy afty, jak również w problemach z krtanią. Zielarze zalecają picie naparów z liści malin przy biegunkach, ponieważ
zawarte w malinach salicylany zmniejszają rozwój niekorzystnych
bakterii jelitowych. Napar z malin ma też delikatne właściwości
rozkurczowe, może być zatem stosowany przy łagodzeniu bólów
menstruacyjnych.
Bogactwo witamin

Maliny nie tylko zwalczają gorączkę czy przeziębienia, mogą im
też zapobiegać ze względu na dużą ilość witamin i niezbędnych organizmowi mikro- i makroelementów. Zawierają duże ilości witaminy C, są też źródłem witamin A i E, które odpowiadają za ładny wygląd skóry. Maliny powinny znaleźć się w diecie kobiet, starających
się o potomstwo, ponieważ te małe czerwone owoce zawierają
spore ilości kwasu foliowego oraz witamin z grupy B. Witamina B12
reguluje ilość powstających nowych erytrocytów, zaś żelazo jest niezbędne w czerwonych krwinkach do przenoszenia tlenu do wszystkich komórek organizmu. Dzięki ich zawartości, maliny zalecane
są osobom cierpiącym na anemię. Te mocno aromatyczne owoce
mogą ukoić nerwy, ponieważ zawierają magnez oraz witaminę B6,
zalecane przez lekarzy podczas stresu i przy piciu dużej ilości kawy.
Maliny mają również dobroczynny wpływ na układ krwionośny ze
względu na występowanie w nich potasu.

Owoce te zawierają też dużą ilość antyoksydantów. Wzmacniają
one naczynia krwionośne, dbają o stan skóry, opóźniają jej starzenie oraz mogą chronić przed nowotworami ze względu na eliminowanie wolnych rodników.
Malinowa dieta
W Stanach Zjednoczonych zapanowała niedawno moda na dietę
bogatą w maliny i ich składniki w suplementach diety, wspomaga-

jących utratę wagi i poprawiających wygląd skóry. Nic dziwnego,
ponieważ maliny są bardzo dobrym źródłem błonnika, mają niewiele kalorii, a za ich zapach jest odpowiedzialny keton malinowy,
który ma mieć właściwości odchudzające. W 100 gramach malin
jest średnio około 7 g błonnika, czyli prawie 4 razy więcej niż w truskawkach. Stugramowa porcja tych owoców dostarcza od 50 do
70 kcal.
W sklepach można znaleźć suplementy diety, które zawierają keton malinowy. Jest on naturalnie występującym w malinach, żurawinie czy porzeczkach ketonem, pochodną fenolu. W owocach jest
go 1-4 mg na każdy kilogram. Odpowiada za zapach malin i jest
jednym z najdroższych naturalnych zapachów. Jego cena za kilogram wynosi około 20 000 dolarów. Można go jednak dość prosto
otrzymywać w sposób syntetyczny, stąd jego cena wynosząca kilkanaście dolarów za kilogram sztucznie otrzymanego ketonu.
Producenci środków z naturalnym ketonem malinowym przekonują, że ma on właściwości odchudzające, jednak nie ma na razie klinicznych dowodów jego skuteczności. Badania na myszach
i szczurach, mające na celu określenie bezpiecznej dawki dla człowieka i ryzyka toksyczności, nie wykazały spadku wagi u zwierząt
laboratoryjnych. Mimo że dawka, jaka była podawana gryzoniom,
wielokrotnie przewyższała bezpieczną, zwierzęta nie chudły lub
spadek ich wagi był na poziomie 0,01% wyjściowej masy. Niewiele
wiadomo również o długotrwałym wpływie ketonu malinowego na
zdrowie człowieka. W 1965 r. został on wpisany na listę środków
bezpiecznych w Stanach Zjednoczonych jako dodatek do żywności, jednak nie przeprowadzono długoterminowych badań, które
w sposób jednoznaczny określiłyby wpływ ketonu malinowego na
ciało ludzkie.
Maliny są nie tylko smacznymi owocami, lecz również małą apteczką. Pomogą przy przeziębieniu, anemii, a nawet mogą farbować włosy (napar z liści malin w połączeniu z potażem, czyli zanieczyszczonym węglanem potasu, był wykorzystywany do czernienia
włosów). Warto zachować ich wspaniałe właściwości na zimę, zamykając ich smak w sokach, dżemach i konfiturach.

AKADEMIA ODCHUDZANIA
8 lub 14 dniowy INTENSYWNY TURNUS ODCHUDZAJĄCY
w SARBINOWIE MORSKIM ośrodek ADHARA
Zawiera:
7/14 noclegów w komfortowych pokojach
2-osobowych
Wyżywienie dietetyczne: dieta odchudzająco
– oczyszczająca
1200 kcal / lub 1600 kcal
Opieka pielęgniarska: pomiar wagi, ciśnienia,
wyliczanie wskaźnika BMI
5/10 x marszów Nordic Walking brzegiem
morza z instruktorem
5/10 x ćwiczenia w Vacu Body Space
2/4 x masaż antycellulitowy
na rolekticu
5/10 x gimnastyka grupowa
– fitness na sali gimnastycznej
Wykład dietetyka 2/3 x w ciągu pobytu

Terminy turnusów:
14 dniowe:
28.09 – 12.10.2013
12.10 – 26.10.2013

sprzedaż miejsc:
Wrocław, ul. Wita Stwosza 16,
tel. 71 372 40 53,

8 dniowe:
28.09 – 05.10.2013
05.10 – 12.10.2013

Dostęp do sauny, jacuzzi, fotela masującego
bez ograniczeń w godzinach od 16.00 do 20.00
Wieczorek powitalny z lamką wina – dyskoteka
Dyskoteka pożegnalna
Pobyt rozpoczyna się od godz. 14.00, kończy o godz. 12.00
Cena 8 dniowego pakietu: 1.700 zł
Cena 14 dniowego pakietu: 2.400 zł
UWAGA: osoby towarzyszące nie uczestniczące
w programie: 700 zł/ 1200 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego 30 zł/ dziennie
Rabat 20% na dodatkowe zabiegi wspomagające
odchudzanie.

12.10 – 19.10.2013
19.10 – 26.10.2013

Poznań, ul. Zwierzyniecka 18, tel. 61 848 11 54
Sarbinowo, „Adhara” tel. 94 347 03 00

e-mail:
marketing@resurs.com.pl
www.resurs.com.pl
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FIZYKOTERAPIA
ZAMIAST SKALPELA
Polacy coraz więcej uprawiają sportu, coraz częściej korzystają z aktywnego wypoczynku
- biegają, jeżdżą na rowerach, na rolkach, nartach, chodzą na siłownię i do fitness klubów.
Niestety, często zdarza się, że do takiej aktywności nie jesteśmy przygotowani – wówczas
o kontuzję nietrudno. W walce z drobnymi urazami mogą pomóc zabiegi fizykoterapeutyczne.

f

Autor: Matylda Promień

izykoterapia stymuluje organizm za pomocą takich
bodźców, jak światło, prąd elektryczny, fale magnetyczne, ultradźwięki czy temperatura.

PRZEZ SKÓRĘ DO MÓZGU

Sposób działania fizykoterapii zależy od rodzaju bodźca, jego
siły oraz reaktywności organizmu. Dobierając odpowiedni rodzaj
bodźca oraz jego natężenie osiąga się zamierzony efekt leczniczy.
W mechanizmie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm
najważniejszą rolę odgrywa skóra, która okrywając cały organizm,
nie tylko odbiera, lecz także przetwarza stosowaną na nią energię.
Obfite unerwienie i unaczynienie skóry powoduje, że bodziec pod
wpływem pobudzenia receptorów przez nerwy dośrodkowe zostaje przekazany do mózgu, skąd przez nerwy odśrodkowe są wysyłane impulsy do różnych narządów.

czerwone wytwarzane przez laser lub diody LED. Takie zbiegi pomagają leczyć nerwobóle, bóle mięśni, stawów oraz zmiany zwyrodnieniowe. Światło działa kojąco na złamania, skręcenia, a także
uszkodzenia tkanki łącznej i torebek stawowych – najczęstsze dolegliwości osób biegających i grających w piłkę nożną.
POBUDZIĆ KOLAGEN
Do leczenia bólu fizykoterapia wykorzystuje także prąd o małej i średniej częstotliwości. Zmniejsza on napięcie mięśni oraz
likwiduje stany zapalne. Prąd może też działać przeciwzapalnie,
odczulająco i bakteriobójczo. Z kolei ultradźwiękami najczęściej
leczy się wszelkie kontuzje kończyn. Fale ultradźwiękowe – niesłyszalne dla ludzkiego ucha – wnikają daleko w głąb skóry stymulując pracę komórek i korzystnie wpływając na krążenie krwi
w organizmie. Ultradźwięki masują wewnętrzne warstwy skóry
i rozbudzają naturalną aktywność kolagenu, przez co zapewniają
skórze elastyczność. Tego typu zabiegi pomagają leczyć stany
pourazowe związane ze złamaniami, skręceniami, naderwaniami
czy zapaleniami.
Zabiegi fizykoterapeutyczne stosowane są nie tylko w trakcie
leczenia kontuzji. Jest to również skuteczna forma rekonwalescencji wykorzystywana tuż po przebytej chorobie czy operacji. Prądy
impulsowe o odpowiednich parametrach działają także przeciwbólowo. Dobierając rodzaj bodźca oraz jego natężenie osiąga się
zamierzony efekt leczniczy.

Fot. Materiały prasowe

TYLKO U PRZESZKOLONEGO FACHOWCA

Różne bodźce wywołują różne reakcje, bądź grupy reakcji. Przykładowo ciepło rozszerza naczynia krwionośne – zimno je początkowo zwęża. Ultradźwięki zmniejszają napięcie mięśni – elektrogimnastyka zwiększa lub zmniejsza w zależności od parametrów prądu.
Dzięki bodźcom budzą się w naszych tkankach procesy biologiczne, a to pozwala na lepszą regenerację organizmu.
ŚWIATŁO, PRĄD I ULTRADŹWIĘKI
Fizykoterapia leczy stany zapalne, a także wspomaga pracę naszych narządów wewnętrznych. Jest to coraz popularniejsza metoda leczenia urazów, przed wszystkim ze względu na szybkość
przeprowadzanych zabiegów, brak efektów ubocznych i przeciwwskazań dotyczących wieku pacjenta. Najpopularniejsze zabiegi
fizykoterapeutyczne wykorzystują światło, prąd oraz ultradźwięki.
Powszechnie stosowane w terapiach jest światło czerwone i pod-

Niektóre zabiegi fizykalne oddziałują bezpośrednio na funkcje
życiowe komórki, usprawniając je (biostymulacja). W ten sposób
pobudzają naturalne możliwości naszego organizmu do walki
z chorobą. Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia chorób narządu ruchu,
szczególnie o charakterze przewlekłym.
Metodę tę stosuje się również jako postępowanie przygotowujące do stosowania innych metod fizjoterapii, np.: rozgrzanie
tkanek przed masażem lub krioterapia (stosowanie zimna) przed
ćwiczeniami, czyli kinezyterapią. Fizykoterapia nie powoduje skutków ubocznych. Do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii
uprawnieni są technicy lub magistrowie fizjoterapii. Oprócz szkolenia podczas nauki, przechodzą oni dodatkowe szkolenia w czasie
pracy, z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń do fizykoterapii.
Niektóre zabiegi fizykalne nie wymagają specjalnego przygotowania. Dla przykładu: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, głęboka stymulacja magnetyczna (Salus – Talent) – te zabiegi można
wykonywać “przez ubranie”. Inne zabiegi jak: laseroterapia, ultradźwięki, elektroterapia, czy krioterapia wymagają odsłonięcia okolicy,
której dotyczy zabieg.
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Szef kuchni

P

Placki dyniowe
Składniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Składniki:
500g miąższu z dyni
1 marchewka
Pół szklanki mąki
1 jajko
Szczypta soli i gałki muszkatołowej
1 łyżeczka curry i ostrej papryki
Dwucentymetrowy korzeń imbiru
Świeżo zmielony pieprz
Oliwa z oliwek
Uprażone pestki dyni

Sposób przygotowania:
Posiekać drobno miąższ dyni. Obrać marchew i zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
Wymieszać dynię z marchewką, mąką, jajkiem, solą, curry, gałką muszkatołową, posiekanym drobno imbirem, papryką i pieprzem. Rozgrzać dużą ilość oliwy na patelni
i smażyć placki nakładając niewielkie porcje
łyżką na rozgrzany tłuszcz. Smażyć placki
z obu stron po 4-5 minut a gotowe układać na papierowym ręczniku. Podawać na
ciepło lub na zimno posypane uprażonymi
pestkami dyni i świeżym ziołami.
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Szef kuchni
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Dynia faszerowana mięsem i marchewką
Składniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 marchewki
1 łyżka cukru, masła,
1 cebula
2 ząbki czosnku
3 łyżki oliwy z oliwek
800g mielonego mięsa wołowo-wieprzowego
Sól, świeżo zmielony pieprz
1 łyżka tymianku, curry, słodkiej papryki
2 dynie piżmowe

Sposób przygotowania:
Obrać marchewki, zagotować wodę z cukrem i masłem
i wrzucić marchewki do wrzątku. Gotować przez 20 minut
a następnie odcedzić i pokroić w drobną kostkę. Obrać
cebulę, czosnek, posiekać drobno i zeszklić na rozgrzanej
oliwie. Dodać mięso, marchewkę i smażyć 5-6 minut doprawiając solą, pieprzem, tymiankiem, curry i papryką. Rozgrzać
piekarnik do 180C i wyłożyć blachę papierem do pieczenia.
Przekroić dynie wzdłuż na pół i usunąć miąższ z grubszej
części dyni. Posiekać drobno miąższ usuwając pestki. Dodać miąższ dyni do mięsa, cebuli i marchewki. Dokładnie
wymieszać i napełnić farszem dynie. Ułożyć na blasze i wstawić do piekarnika na ok. 30 minut. Podawać od razu.
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Hipster, czyli pokolenie „Ja”
Chyba nigdy nie zrozumiem snobowania się na biedę, przaśność, brzydotę i niewygodę. Nie zrozumiem subkultury, która na piedestale stawia to, od czego chcą uciec ludzie prawdziwie niezamożni. Tylko zachodnia kultura mogła wytworzyć coś równie zepsutego. Pokolenie jednostek będących
dla siebie jedynym punktem odniesienia, pokolenie „Ja”, równie przerażające, co irytujące.

iedawno w jednym z tygodników przeczytałam opis,
a właściwie próbę opisu hipstera, bo to subkultura o cechach na tyle ulotnych, pisał
autor, że definicja sprawia
kłopot nawet socjologom.
Generalnie chodzi o bycie
ultraoryginalnym. W kontrze
do wszystkich i wszystkiego.
Stąd unikalna estetyka.
Reprezentatywny hipster rodzaju męskiego mniej więcej: nosi bure
ciuchy, często typu dresowego, albo dżinsy rurki, okulary w rogowych oprawkach, lubi zjeść coś tak odlotowego jak kaszanka na
pikniku, na który zajeżdża rowerem typu Romet, ewentualnie czymś
rometopodobnym. Hipster żeński też ma okulary i rower, a na nim
koszyk zaopatrzony w rabarbar kupiony na bazarku, szczęśliwie nie
ma brody, za to sukienkę w groszki/kwiatki i płócienne tenisówki.
Najczęściej zabawa w hipstera kosztuje sporo kasy, którą hipster
zarabia w korporacji (jest tam fotografikiem/grafikiem/informatykiem), albo jeśli się jeszcze hipstersko nie wyprowadził od rodziców
– od tychże. Może też być efektem biedy – bo hipster to nierzadko
artysta, a więc wiadomo – biedak. Snuje się, przeżuwa gumę i przeżywa, pali fajki.
– Ech, przerysowane to – myślałam, do czasu, gdy okazy w powyższej charakterystyce zasiadły koło mnie w kinie, podczas festiwalu
Młodzi i Film, co zaznaczam nie bez powodu, ale o tym później.
Nie wiem, czy grupa dwudziestoparolatków przyjechała rowerami, ale do kina weszła w ostatniej chwili, zajmując ostatnie miejsca
tam, gdzie, niestety, siedziałam ja. Większość efektownie przeszła po
siedzeniach do drugiego rzędu, zadarła nogi, wygodnie i intuicyjnie
sytuując je na oparciach krzeseł. Z przodu został duet: hipsterka
w kwiatki słodko i wdzięcznie skuliła niewielką posturę na fotelu wraz
ze stópkami w tenisówkach. Jej kolega, a mój sąsiad, podobnie filigranowej postury, swoimi giętkimi nogami operował nadpobudliwie niczym jogin, stąd nad moimi kolanami pojawiała się albo stopa
w conversie, albo kawałek chudego kolana w brązowym sztruksie.
Trudno dookreślić, czy kolega siedział, czy leżał, po prostu nonszalancko wisiał na fotelu. Na głowie miał słomkowy kapelusz, który
w ciemnej kinowej sali błąkająca się po bezdrożach czaszki logika
kazała mu najpierw zdjąć, a potem hipsterska natura założyć.
Przez cały seans grupa porozumiewała się co do przebiegu wizyty w kinie, jakby po raz pierwszy w nim gościła. Swobodnej wy-

mianie uwag na temat beznadziei filmu, towarzyszyły prezentacje
odczuć psychofizycznych („gorąco”, „boli mnie d..a”, „masz wodę?”).
Mój sąsiad był jakby lekko rozdarty. Gdy tylko udawał się do mentalnego pudełka nicości, ignorując przebieg fabuły (czemu się akurat nie dziwię), reakcja grupy przywoływała go do porządku i spóźniony o ułamki sekund wybuchał perlistym śmiechem, choć dam
sobie rękę uciąć – nie wiedział z czego się śmieje. Na koniec seansu
widzowie ze strony tego złotoustego intelektualisty w kapeluszu
usłyszeli lapidarną, efektowną i bezpretensjonalną recenzję „ja p...
lę, takiego szajsu to k...a ze świecą szukać.”
Publiczność dla wesołej kompanii miała w czasie seansu konsystencję powietrza. Najważniejsi byli oni, ich obecność, ich komentarze, ich mijanie się z inteligencją, ilekroć otwarli usta, ich wyrafinowane niczym rury od odkurzacza uczestnictwo w kulturze. Nie wiem
do tej pory, czy to byli hipsterzy, na pewno zwykła banda chamów.
Najbardziej przykra konstatacja nadeszła jednak później, gdy tych
zmanierowanych ludzi ujrzałam na festiwalowym spotkaniu w roli
debiutujących twórców. W tych samych strojach, tenisówkach, kapeluszach i pozach pletli coś o swoich dziełach, życiu, filozofii i aspiracjach. Pomyślałam wtedy – co to pretensjonalne, bezrefleksyjne
i skupione na sobie towarzystwo może mi powiedzieć? Jaką diagnozę rzeczywistości, wrażliwość i inspirację zaproponować widzowi reżyser, który w kinie zachowuje się jak małpa, myląc swobodę
z prostactwem?
Chyba nigdy nie zrozumiem snobowania się na biedę, przaśność,
brzydotę i niewygodę. Nie zrozumiem subkultury, która na piedestale stawia to, od czego chcą uciec ludzie prawdziwie niezamożni.
Tylko zachodnia kultura mogła wytworzyć coś równie zepsutego.
Pokolenie jednostek będących dla siebie jedynym punktem odniesienia, pokolenie „Ja”, równie przerażające, co irytujące. Zblazowani
pseudointelektualiści, obwiązani szalami i odziani w getry, zadufani
w swoich „poszukiwaniach artystycznych”. Nie znam subkultury, której tak bardzo nie zależałoby na niczym. Nie chcę jej nawet poznać.
Jednak, żeby była jasność – nie mam nic do uśmiechniętych luzaków w lnianych portkach, za którymi idzie aktywność społeczna, zapał i pomysłowość, ludzi w kontrze do nowoczesności, naturalnych
oryginałów. Mam coś do przebierańców, którzy swoim hipsterstwem manifestują jedynie egocentryzm, lenistwo i pseudopogardę dla postępu cywilizacyjnego, z którego tak chętnie korzystają.
Mam coś do znarcyziałego pokolenia dobrobytu, do brodatych
„bezdomnych” wpatrzonych w tablet – dokładnie tę samą niechęć,
co do każdego szpanera, niezależnie czy w trampku, w lakierku, na
rowerze czy w limuzynie, z brokułem czy cygarem.

Anna
Makochonik

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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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

AUTOR: katarzyna daria stawczyk

Do słuchania

Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej
Kolejna edycja imprezy promującej
akordeon jako instrument zespołowy
w różnych gatunkach muzycznych: rozrywce, jazzie, klasyce i innych. W programie Festiwalu są koncerty kameralne
uczestników (ok. 15 - 20 minut), koncerty
zespołów zawodowych oraz wspólny
koncert galowy. Prezentujemy te pozycje
programy, w których przewidziany jest
udział publiczności:
26.09.2013 r. (czwartek), godz. 19.00 - Koncert inauguracyjny
(sala kina KRYTERIUM). Wystąpią: Orkiestra symfoniczna „Kamerton” pod batutą Małgorzaty Kobierskiej, Koszalińska Orkiestra Akordeonowa AKORD oraz soliści Aleksiej Susłow i Anna Wilczyńska
27.09.2013 r. (piątek), godz. 19.00 – Koncert wieczorny „Światowe przeboje muzyczne” (katedra). Wystąpią: Anna Wilczyńska (wokal), Aleksiej Susłow (akordeon) oraz zespół „Harmonia”.
28.09.2013 r. (sobota), godz. 19.00 - Koncert ALMOST JAZZ
GROUP (sala kina KRYTERIUM)
29.09.2013 r. (niedziela), godz. 12.00 – Koncert galowy w wykonaniu wszystkich zespołów uczestniczących w festiwalu (sala kina
KRYTERIUM)

Dziewiąta edycja Hanza Jazz Festiwal
Ideą festiwalu jest spotkanie młodych i tych nieco starszych jazzmanów.
Doskonali wykładowcy w czasie warsztatów przekażą swoją wiedzę młodym
adeptom jazzu. W tym roku nie będzie
podziału na klasy instrumentów. Organizatorzy postanowili skupić się na praktyce gry zespołowej w tzw. combach.
Instruktorami grup Combo Jazz będą:
Jan Ptaszyn Wróblewski i Maciej Sikała. Zorganizowane zostaną
również dwie klasy wokalne. Poprowadzą je Danuta Błażejczyk
i Janusz Szrom. Koszt udziału w HJF dla uczestników warsztatów
wynosi 40 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października br. poprzez formularz znajdujący się na stronie www.
hanza.koszalin.pl.
Hanza Jazz Festiwal to nie tylko zajęcia dla młodych muzyków,
ale też święto fanów jazzu. Jak co roku organizatorzy proponują
koncerty w sali widowiskowej CK 105, jamy w klubie Rezerwat oraz
występy uczestników warsztatów w koszalińskich pubach. Przygotowano również niespodziankę promującą festiwal (w niedzielę,
20 października br., o godz. 13 w Galerii Emka – wystąpi Big Band
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie).
Sala widowiskowa CK 105 w Koszalinie,
ul. Zwycięstwa, 23-26 października br.

Do oglądania

INAUGURACJA SEZONU W BTD
Bałtycki Teatr Dramatyczny wznawia
działalność po wakacyjnej przerwie. Oficjalna inauguracja sezonu artystycznego
2013/2014 odbędzie się 21 września
2013 r o godz. 19:00 premierowym pokazem spektaklu zatytułowanego „Motyle są wolne” Leonarda Gersh’a.
Sztuka opowiada historię młodego,
inteligentnego kompozytora Dona, który w wynajętej kawalerce próbuje samodzielnego życia z dala od
apodyktycznej matki. Jego poukładany świat zostaje jednak zburzony, kiedy poznaje zwariowaną sąsiadkę, początkującą aktorkę
Jill, w której się zakochuje. A jak rozwinie się ich znajomość będą
się mogli Państwo przekonać sami, oglądając tę romantyczną komedię w reżyserii Zbigniewa Lesienia.
Premiera 21 września 2013 r., godz.19:00, Duża Scena BTD

NOC POETY, wiersze i piosenki Jonasza Kofty
W ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich
grupa aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (na zdjęciu – podczas próby) postanowiła przygotować ciekawą
propozycję muzyczną. Zapraszają do jej
obejrzenia w ten sposób: „Stare przysłowie mówi, że dzień jest ojcem pracy,
a noc matką myśli. Jest też matką poezji,
bo to pora magiczna, pełna tajemnic
i niedopowiedzeń. Z nich właśnie tkał swoje wiersze Jonasz Kofta.
W spektaklu „Noc poety” zapraszamy do spędzenia kilku magicznych godzin z Poetą. Odwiedzimy kabaret „Pod Egidą”, studio radiowej „Trójki”, festiwal w Opolu. Będziemy towarzyszyć Jonaszowi
Kofcie w miejscach gdzie rodziła się i rozkwitała jego poezja, wsłuchując się w piosenki powstałe z wierszy tego wybitnego poety.”
Scenariusz i reżyseria: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Katarzyna Ulicka-Pyda, Alias, Piotr Krótki, Wojciech Rogowski, scenografia: Beata Jasionek, choreografia: Arkadiusz Buszko, aranżacja
i przygotowanie muzyczne: Jarosław Barów.
Premiera: 28 września 2013 r., godz.19:00,
Scena na zapleczu w BTD

Gwiazdy zagrają „Biznes”

Angielski humor, wspaniałe stroje zaprojektowane przez Macieja Zienia i doskonała obsada aktorska – tak w skrócie
można podsumować określić spektakl
„Biznes” wyreżyserowany przez Jerzego
Bończaka, który od kilku lat bawi i zachwyca publiczność. Sztuka jest adaptacją utworu Johna Chapmana i Jeremy’ego Lloyda. Luksusowy apartament
w Londynie. Biznesmeni z Yorkshire zamierzają sprzedać upadającą
firmę transportową dwóm przedsiębiorcom z Niemiec i Szwecji. Na
życzenie kontrahentów do eleganckiego hotelu zostają zaproszone
dwie panie z agencji towarzyskiej. I wszystko byłoby dobrze, gdyby
nie żony biznesmenów, które pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie . Dochodzi do serii nieprzewidzianych i zabawnych
zdarzeń. Występują: Marcin Troński, Karol Strasburger, Magdalena
Wójcik, Kornel Pieńko, Julia Kołakowska-Bytner, Agnieszka Płoszajska, Anna Korcz, Jerzy Bończak
Bałtycki Teatr Dramatyczny, 28 października br.
Bilety w sprzedaży od 1 października w redakcji
„Głosu Koszalińskiego” przy ul. Mickiewicza 24.
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10. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

Fot. Wojtek Szwej

Koszalin może być dumny

Barbara Jaroszyk, dyrektor festiwalu otwiera jubileuszową edycję

Jubileusz skłania do podsumowań i wzniosłych słów. Zwłaszcza w przypadku wydarzenia tak prawdziwie humanistycznego jak EFF Integracja Ty i Ja. Przez dziesięć lat – od
pierwszej edycji w 2003 roku, po dziś – takie recenzje wygłaszali widzowie, goście, twórcy, media, słowem – uczestnicy Integracji. Zamiast je powielać, choć wszystkie pozostają
w mocy, warto zwrócić uwagę na drugi plan, a więc jak festiwal jest organizowany, i jaką
metamorfozę przeszedł od skromnej imprezy po jedno z najważniejszych dla środowiska
osób niepełnosprawnych cyklicznych wydarzeń w Polsce.

c

hoć wszystkie dotychczasowe edycje były udane i ważne, ta dopiero co zakończona (7 września br.) dała wyraźny sygnał, gdzie festiwal
jest, i w jakim kierunku zmierza. Czerwonych
dywanów nie było, jubileusz zamiast wystrzałem z korków od szampana, przemawiał raczej
siłą swoich osiągnięć, rangą gości, intensywnością spotkań, integracją sztuk, a przede wszystkim głębokim ukłonem wobec filmu
– jego zasług w otwieraniu drzwi do świata niepełnosprawności niedostępnego, lub tego, do którego zajrzeć jest naprawdę trudno.
Film wpleciony został do festiwalu na wszystkich poziomach,
przede wszystkim przez oprawę, pomyślaną bardzo dowcipnie, bo
trudno nie uśmiechnąć się na widok szpul służących za siedziska,
Charliego Chaplina z wielką głową i innych znanych filmowych postaci wyłaniających się dosłownie zewsząd. Filmoterapii – dziedzinie
o wymiarze terapeutycznym i kulturoznawczym – poświęcona została coroczna konferencja naukowa współorganizowana z Instytutem
Stosunków Międzynarodowych i Polityki Społecznej Politechniki
Koszalińskiej. Obrazom niepełnosprawności w kinie – wykłady dla
młodzieży, a dziełom kinematografii niemej i wybitnym osiągnięciom animacji – wieczorne projekcje.

Autor: Malwina Maj

W cyklu spotkań z widzami pojawili się Andrzej Fidyk, Wojciech
Malajkat, Jarosław Boberek i Michał Sitarski – mistrzowie kolejno:
dokumentu, aktorstwa i dubbingu. Studio Miniatur Filmowych
przeprowadziło warsztaty animacji, Eurocom – zajęcia z dubbingu,
Fundacja UTU – warsztaty fotografii kreacyjnej. Między kinem a namiotem przed Koszalińską Biblioteką Publiczną (tradycyjnie była
festiwalowym centrum) jest jeszcze duży plac. Na nim pojawili się
bicykliści (grupa Bicykle.pl z Łodzi), szczudlarze, ludzie z głowami
w chmurach (Teatr Delikates), Teatr Ruchu Balonik, Teatr z Kowalek,
szermierze, teatr ognia, a na finał – cukrzycy na rowerach, dowodzący że choroba nie wyklucza aktywnego życia.
Najbardziej poruszające są jednak zwykłe/niezwykłe spotkania,
podczas których pełnosprawni oko w oko zderzają się z rzeczywistością i historiami osób niepełnosprawnych. Ma to miejsce od
kilku lat w czasie tzw. żywych lekcji wychowawczych z paraolimpijczykami w koszalińskich szkołach i Zakładzie Karnym, którego osadzeni pomagają w organizacji festiwalu także przez cały czas jego
trwania.
– To są twardziele, ale nieraz widziałem, że powstrzymują płacz
– mówi Krzysztof Głombowicz, prowadzący spotkania dziennikarz
i sportowiec. – Młodzież bywa wstrząśnięta konfrontacją z ludźmi,
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Po raz trzeci w ponad dwudziestu miejscowościach Polski odbyły się Małe Festiwale Ty i Ja
(Białogard, Biesiekierz, Będzino, Bobolice, Borne Sulinowo, Bydgoszcz, Dźwirzyno, Grazymy,
Jasło, Jawor, Kartuzy, Łomża, Morąg, Nowe
Bielice, Gdańsk, Piła, Piława Górna, Polanów,
Szczecinek, Ustronie Morskie, Wałcz Zalewo,
Ząbkowice Śląskie, Złotów). Festiwalowe filmy
wyświetliły kina studyjne w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Białymstoku, Bytomiu, Częstochowie, Elblągu, Koninie, Kielcach, Lubinie,
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Słupsku.
Zasięg oddziaływania festiwalu obejmuje dziś
nie tylko środowiska w kraju. Poszerza też grono
odbiorców i środowisk w Europie, w tym roku
z wizytą studyjną Integracja pojawi się w Brukseli i Londynie.
czasem niewiele od nich starszymi, którzy musieli – na przykład po
wypadku – podnieść się i stawić czoło życiu.
Paraolimpijczycy: Justyna Kozdryk, Mateusz Michalski, Ryszard
Fornalczyk, Karol Kozuń, Maciej Sochal i Karolina Kucharczyk spotkali się też z publicznością. Nie chodzi nawet o opowiadane przez
nich historie, choć te bywają uderzające, porusza ich pasja i niezłomność w pokonaniu wszelkich barier. – Jestem Łukasz Krasoń,
stawiam na nogi ludzi bez marzeń – prezentował się jeden z gości
spotkania, inicjator akcji „Wstań i jedź”, który na specjalnie skonstruowanym rowerze przejechał pół Polski, chociaż zmaga się z unieruchamiającą go na wózku dystrofią mięśni.

Sportowcy mówią o podnoszeniu się z wypadku, choroby, albo
walce o wszystko od urodzenia. Wyrywają słuchaczy ze złudnego
poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że niepełnosprawni to jacyś bezimienni „oni”, że nas „to” nie dotyczy.
Do wydarzeń niezapomnianych należy również spotkanie „Siła reportażu”, które poprowadził Michał Olszański, dziennikarz radiowej
Trójki i TVP. Jego gościem był Tomasz Leleń, bohater telewizyjnego
reportażu Joanny Frydrych „Inny szuka szczęścia”, ze zdiagnozowanym kilka lat temu zespołem Aspergera, wykształconym, inteligentnym i – to cytat z filmu – „autentycznym do granic nieakceptowalności”. Zderzenie jego osobowości, potencjału i skupiającej uwagę
charyzmy z życiowym niespełnieniem wynikającym z nieprzystawalności i problemów ze znalezieniem pracy jest porażające. Nie
zostało ono obojętne słuchaczom. Zwłaszcza niepełnosprawnym,
którzy w dyskusji wyrazili też swoje, gorzkie, opinie o społecznym
wykluczeniu mimo posiadania umiejętności – wbrew dysfunkcjom –
równym osobom pełnosprawnym.
Tegorocznej edycji EFF Integracja Ty i Ja sprzyjało wszystko – od
pogody po rekordową frekwencję i zainteresowanie mediów. Fantastycznie sprawdził namiot festiwalowy, będący miejscem dużej
części wspomnianych aktywności. Odbyły się w nim też – po raz
pierwszy poza kinem Alternatywa – inauguracja i gala finałowa.
Z dużą korzyścią dla obu imprez, bo ile mieszcząca nieco ponad
100 widzów Alternatywa doskonale sprawdza się jako miejsce odbioru festiwalowych filmów, to jednak przestrzeń namiotu pozwala
na większą liczbę widzów i swobodniejsze poruszanie się w niej
osób niepełnosprawnych. Nota bene sala kinowa tym razem była
oblegana wyjątkowo, od pierwszych, porannych seansów, a kilka
z nich, niestety, nie zmieściło wszystkich chętnych.
Ekran widzów nie zawiódł. Poziom konkursu filmowego był w tym
roku niezwykle wysoki, jak podkreślił Andrzej Fidyk, przewodniczący jury. Wszyscy jurorzy (Joanna Frydrych, Wojciech Malajkat,
Philippe Lornac, Maciej Horbowski) potwierdzali, że przy ciężarze

Postaci znane z klasycznych filmów pojawiały się w oprawie wszystkich festiwalowych wydarzeń.
Pod kostiumami kryli się młodzi aktorzy z koszalińskich teatrów: Miniatura, Anonim i BlechBlaBla

68 KULTURA
i różnorodności tematów walory warsztatowe miały znaczenie drugorzędne, a ładunek emocjonalny wiele razy sprawiał, że włączali się w odbiór filmów nie jako fachowcy, ale widzowie. – Jestem
wręcz przytłoczony ciężarem nieszczęścia, ale i szczęścia zawartego
w tych obrazach – mówił Wojciech Malajkat.
Konkurs to kalejdoskop złożony z obrazów z całego świata, o każdym niemal aspekcie niepełnosprawności: dysfunkcjach fizycznych, intelektualnych, niedołężności osób starszych, seksualności,
wykluczeniu.
Połowę z ponad czterdziestu propozycji stanowiły dokumenty,
i jedynie nad nimi jury pochyliło się na dłużej w czasie obrad, trwających podobno jedynie godzinę. Ostatecznie do twórców filmów
dokumentalnych trafiło najwięcej nagród. Poza Motylem 2013 za
najlepszy film „Zespół punka” Jukki Kärkkäinena oraz Jani-Petteri
Passi (Finlandia) jury przyznało też specjalne wyróżnienia, wszystkie zresztą produkcjom polskim: „Drewnianemu” w reżyserii Izoldy
Czmok-Nowak, „Podwójnemu życiu Piotra S.” w reżyserii Aliny Mrowińskiej i „Prawu do miłości” w reżyserii Małgorzaty Frydrych. W kategorii najlepszy film fabularnych nie było narad, spośród 12 obrazów bezkonkurencyjna w opinii profesjonalistów i widzów okazała
się „Dziewczyna z szafy” Bodo Koxa. Motyl w kategorii najlepszy
film amatorski trafił do Kajetana Święcichowskiego oraz Małgorzaty
Święcichowskiej za „Mam takie marzenie”.
– Chce się żyć, jak tu was wszystkich widzę – powiedziała Barbara Jaroszyk, otwierając festiwal po raz dziesiąty. Integracja to dziś
impreza nowoczesna, obejmująca zasięgiem kilkadziesiąt miejsc
w Polsce, rozwijająca się, eksplorująca nowe obszary dialogu, ale
ciągle zwyczajnie przyjazna ludziom, wesoła, refleksyjna i otwarta,
zupełnie jak film.

Nagroda specjalna Jury w kategorii film fabularny: „Cień błękitu” (A shadow of blue) w reżyserii Carlosa Lascano (Hiszpania, Francja) za
poezję, wzruszenie i magię.
Nagroda specjalna Jury w kategorii film fabularny: „Vincent chce nad morze” (Vincent wants
to sea) w reżyserii Ralfa Huettnera (Niemcy) za
nieoczekiwany rozwój wydarzeń.
Nagroda specjalna Jury w kategorii film dokumentalny: „Drewniany” w reżyserii Izoldy
Czmok-Nowak (Polska) za poczucie humoru.
Nagroda specjalna Jury w kategorii film dokumentalny: „Podwójne życie Piotra S.” w reżyserii
Aliny Mrowińskiej (Polska) za wielką miłość.
Nagroda specjalna Jury w kategorii film dokumentalny dla filmu: „Prawo do miłości” w reżyserii Małgorzaty Frydrych (Polska) za determinację i skuteczność reżyserską.
Motyl 2013 za najlepszy film amatorski – „Mam
takie marzenie” w reżyserii Kajetana Święcichowskiego oraz Małgorzaty Święcichowskiej.
Motyl 2013 za najlepszy film dokumentalny
„Zespół punka” (The punk syndrome) w reżyserii Jukki Kärkkäinena oraz Jani-Petteri Passi (Finlandia).
Motyl 2013 za najlepszy film fabularny –
„Dziewczyna z szafy” w reżyserii Bodo Koxa (Polska).
Nagrodę publiczności: „Dziewczyna z szafy”
w reżyserii Bodo Koxa

Teatr Miniatura

Wojciech Malajkat podczas spotkania z publicznością wyjaśnił
między innymi, dlaczego nie kłania się po spektaklach

Michał Sitarski (aktor) i Jarosław Boberek (aktor) zdradzili tajniki dubbingu

Joanna Frydrych (reżyserka) i poruszający się na wózku paralotniarz Maciej Horbowski
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Grupa Bicykle.pl z Łodzi pokazała akrobacje na rowerach. Można było samemu spróbować „jazdy na wysokim poziomie”

Uczestniczka warsztatów fotografii kreacyjnej „Retroakcja-Kreacja”
Fundacji Fabryka UTU z Torunia. Zajęcia polegały na przygotowaniu
elementów scenografii i kostiumów, a efektem były fotografie w stylu retro

Integracyjny turniej bowlingowy w Galerii Kosmos
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Natalia Sikora, aktorka, piosenkarka, laureatka programu
The Voice of Poland wystąpiła podczas inauguracji imprezy

Jedno ze spotkań para olimpijczyków z uczniami koszalińskich szkół

Weronika Karwowska otworzyła swoją wystawę „Rytm życia” w Muzeum w Koszalinie.
Pokazała cykl portretów osób z zespołem Downa z osobistymi komentarzami bohaterów

Uczestniczki warsztatów fotografii kreacyjnej „Retroakcja-Kreacja”

Pokazy aktywnej rehabilitacji prowadzone przez MOSiR Kołobrzeg

Jeden z czterech występów Teatru Ruchu Balonik
z Warszawy. Grupę tworzą osoby z zespołem Downa

Dyskusję „Bez barier” z reżyserem Andrzejem Fidykiem prowadził Piotr Pawłowski

Teatr Ruchu Balonik z Warszawy

KULTURA 71

Paraolimpijczycy (od lewej): Ryszard Fornalczyk, Maciej Sochal, Łukasz Krasoń,
Krzysztof Głombowicz, Justyna Kozdryk, Mateusz Michalski, Katarzyna Kucharczyk

Konferencja naukowa „Film – sztuka otwarta. Różnorodne
oblicza filmoterapii” odbyła się na Politechnice Koszalińskiej

Eugeniusz Gordziejuk i Wiesław Zięba ze Studia Miniatur
Filmowych z Warszawy poprowadzili warsztaty animacji

„Żywa lekcja wychowawcza” w Zakładzie Karnym w Koszalinie

Katarzyna Kuklińska, reżyserka jednego z konkursowych filmów

Spotkanie z Tomaszem Leleniem, bohaterem reportażu Joanny Frydrych „Inny
szuka szczęścia” prowadził Michał Olszański, dziennikarz radiowej Trójki i TVP

Recital niedowidzącej Doroty Osińskiej

W imieniu Bodo Koxa nagrodę za najlepszy film fabularny odebrał Charlie Chaplin
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Balony dawno
sflaczały
Kiedy dostojnie opadł na ziemię, czekała na niego policja. Jeden z dziennikarzy zdołał
zapytać: – Ale dlaczego?! A Larry odparł: – Przecież człowiek nie może siedzieć bezczynnie całymi dniami!

arry Walters mieszkał sobie w Los Angeles i pewnie niewielu dowiedziałoby się
o nim, gdyby nie wyczyn, dzięki któremu
stał się swego rodzaju symbolem. Larry
od dzieciństwa marzył o karierze pilota
i w związku z tym nawet podjął próbę
służby w lotnictwie. Niestety, nie kwalifikował się z powodu poważnej wady
wzroku i z doznaniami lotnika musiał się
pożegnać. Do czasu wszakże, do czasu.
Myśl o lataniu prześladowała go każdego dnia, a i w nocy zapewne przez sen wydawał z siebie dźwięki przypominające pikowanie jakiegoś F-16. Któregoś razu siedząc
w ogrodzie i obserwując przelatujące samoloty – wymyślił.
Zakupił oto od wojska 45 meteorologicznych balonów i przywiązał je wszystkie do swojego (jeszcze zakotwiczonego) „bardzo
wygodnego leżaka”, w którym zazwyczaj oddawał się kontemplacji
przelatujących samolotów. Każdy z półtorametrowej wielkości balonów napełnił helem, potem przyniósł z domu kanapki, piwo i wiatrówkę, umieścił się na leżaku i kazał kolegom odczepić cumy.
Opowiadał potem, że zamierzał pobujać się nad Miastem Aniołów, ot – kilkanaście metrów nad ziemią, pozdrowić sąsiadów
i wzbudzić aplauz Pameli Anderson przelatując nad plażą. Lądowanie miało odbyć się dzięki wiatrówce – z niej zamierzał strzelać do
kolejnych balonów.
W życiu bywa, że wywołane przez nas samych zdarzenia przerastają dostępną nam wyobraźnię i nic nie toczy się tak, jakbyśmy sobie życzyli. Z Larrym było podobnie: odcumowany od pnia jakiegoś
grubego drzewa wystrzelił w powietrze, bo 45 metrów sześciennych
helu (balony miały pojemność jednego metra) wieloryba może by
nie wyniosło pod niebo, ale Larry’ego – owszem.
Jego leżakolot przestał się wznosić na wysokości pięciu kilometrów i na tej wysokości Larry uznał, że nieroztropnie będzie strzelać do balonów. Dryfował, jadł kanapki, popijał piwem. Na lotnisku
przygotowywano już akcję ratunkową, bo Larry wszedł w awaryjny
korytarz powietrzny startujących samolotów i został wykryty przez
odpowiednie służby. Nim to jednak się stało, wypiwszy wszystkie
browary, nabrał animuszu i zestrzelił kilka swoich balonów. Dzięki
temu rzeczywiście dostojnie opadł na ziemię, na której czekała już
na niego policja. Jeden z dziennikarzy zdołał zapytać: – Ale dlaczego?! A Larry odparł: – Przecież człowiek nie może siedzieć bezczynnie całymi dniami!
Historia Larry’ego nasuwa się mi się ma myśl w związku z doniesieniami prasowymi z Belfastu. Stolica Irlandii Północnej stanowiła

jacek
rujna

jeszcze nie tak dawno miejsce mało sympatyczne i to nie tylko z uwagi na ciągłe opady. Belfast kojarzył się w Europie ze stocznią, gdzie
zwodowano Titanica oraz z tyglem, w którym kotłują się katolicy
z protestantami, wysyłając się nawzajem na tamten świat za pomocą
bomb i szybkostrzelnej broni. Polityka odprężenia, ogólne europejskie skumplowanie się państw i czas prosperity odsunęły nieco na
bok międzyplemienne waśnie i Belfast stał się w miarę normalnym,
europejskim miastem.
Irlandzka Armia Republikańska (IRA) rozbroiła się i w ramach partii
Sinn Fein poszła w krawaciarską politykę, a powstała obok Prawdziwa IRA (RIRA) straciła impet, skalę i społeczne poparcie dla organizowanych przez siebie zamachów na Brytów. Cóż zatem zrobiła RIRA?
Siadła w ogrodzie na leżaku i pomyślała.
Wyniki tego procesu są zauważalne od kilku lat. RIRA stała się egzekutorem dilerów narkotyków, swoje działania czyszczące przeprowadzając na całej Zielonej Wyspie. Trzy lata temu, gdzieś w centrum
Belfastu, policja znalazła przykutego łańcuchami do słupa mężczyznę. Miał połamane ręce i nogi, był nagi i – uwaga, polski akcent
w Europie albo europejski niegdyś w Polsce – wytarzany w smole
i pierzu. Wisząca na jego piersiach tablica oznajmiała: „Jestem pier...
dilerem narkotyków”. Na odwrocie podpis: RIRA.
Jakiś czas temu policja ujawniła, że na przedmieściach Cork zastrzelono niejakiego Gerarda Stauntona, który również parał się dochodową, acz niebezpieczną dystrybucją narkotyków. Zginął w swojej posiadłości, mimo że był wcześniej ostrzegany przez RIRA, by się
opamiętał. RIRA przy okazji wydała oświadczenie, że inni handlarze
narkotykami powinni się zastanowić nad swoim losem dziś, bo jutro może być za późno. Oczywiście żywą jest hipoteza uznająca, że
kolejne egzekucje tego typu (a było ich kilka w ostatnich latach) to
tylko porachunki gangów, które walczą o kontrolowany teren. Możliwe. Pewnym jest jednak, że o ile wysadzanie w powietrze brytyjskich
koszar wyszło z mody, o tyle krwawa walka z dilerami skłania społeczeństwo – zarówno katolickie, jak i protestanckie – do wyrażenia
słów aprobaty
Gdzie tu analogia z Larrym i jego balonami? Przecież człowiek
nie może siedzieć bezczynnie całymi dniami! – powiedział Larry.
To samo zrozumiała RIRA, znajdując dla swojej energii ekologiczną
(czytaj: akceptowalną) niszę i nie rezygnując z właściwych swej naturze gwałtownych zachowań.
Szkoda, że po 1989 roku nie zrozumieli tego dawni „ekstremiści
z podziemia”, którzy obecnie nie mają w Polsce ani niszy, ani poparcia, ani jakiegokolwiek planu na przyszłość. Niczego nie mają. Prócz
kont w bankach, wstydliwych papierów w archiwach, krawatów, browarów i leżaka oczywiście. Ale z balonów zeszło powietrze!

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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Kwestionariusz biznesowy

1. Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
Wróżką
2. W szkole…
Chociaż bardzo chciałam, nigdy nie byłam prymuską
3. Moja pierwsza praca…
Nauczyła mnie pokory
4. Pierwsze zarobione pieniądze…
Wydałam na rymarza, który specjalnie dla mnie uszył
buty jeździeckie
5. Żeby odnieść sukces w zawodzie…
Trzeba ten zawód traktować jak pasję
6. Dobry szef…
Moja pracownica mówi, że to ja
7. U moich pracowników cenię...
Lojalność
8. Kogo bym nie zatrudniła…
Diabła :-)
9. Prywatnie jestem…
Wróżką, bo spełniam marzenia mojej rodziny
10. Dzień zaczynam...
Nie może być inaczej – od filiżanki kawy
11. Rodzina znaczy…
Nieskończoność rzeczy pięknych
12. Zawsze znajdę czas...
Żeby się zatrzymać i podziękować mężowi za kochanie, córce
za uśmiech każdego ranka, mamie i rodzeństwu za wsparcie,
przyjaciółce za przyjaźń
13. Moim marzeniem jest…
Mam marzenia na bieżąco i na bieżąco się spełniają
14. Kiedy nie pracuję…
Spędzam czas w stajni, prowadząc zajęcia z dziećmi i jestem u ich
boku, kiedy odnoszą swoje małe końskie sukcesy
15. Moje hobby to…
Jeździectwo
16. Sport jest dla mnie…
Uwalnianiem pozytywnych emocji...
17. Dewiza , którą chcę przekazać innym…
Nigdy się nie poddawaj, walcz do końca – kiedy czegoś pragniesz,
cały świat się sprzysięga, żebyś mógł to osiągnąć

Kamilla Lewandowska wraz z mężem Jackiem stworzyła w Koszalinie Strefę Architekta, miejsce które trudno nazwać po prostu
sklepem. To rodzaj galerii (w tradycyjnym,
artystycznym znaczeniu), gdzie projektanci
i ich klienci mogą znaleźć inspirację do ciekawego urządzenia wnętrz. Strefa oferuje
również materiały wyposażeniowe, których
– ze względu na oryginalność designu – trudno szukać gdzie indziej. Ale najważniejszym
wyróżnikiem, jaki od progu dostrzegają goście, jest klimat tego miejsca. Tu nic nie dzieje się w pośpiechu. Klient może przy kawie
przejrzeć katalogi, porozmawiać z panią Kamillą (albo jej współpracowniczką – również
Kamillą), otrzymać rzeczowe wskazówki.
Strefa Architekta mieści się przy ul. Moniuszki, na parterze siedziby Izby Rzemieślniczej.
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Organizacja imprez turystycznych dla
wszelkiego rodzaju grup zorganizowanych
- wycieczki szkolne
- wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze
- imprezy firmowe
- programy i kalkulacje na życzenie

Elastyczność,
solidność
i profesjonalizm
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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Migracji zarobkowej trzeba powiedzieć NIE!
Nadchodzi czas, w którym albo zatrzymamy migrację zarobkową młodych ludzi z Koszalina, albo staniemy się sypialnią naszego województwa. Pytanie tylko jak to zrobić? Jednym z rozwiązań jest rozwój branży e-commerce.

w

Polsce mamy obecnie około 16 tys. podmiotów
tworzących rynek sklepów internetowych. Trzeba
jednak zauważyć, że branża e-commerce, to nie
tylko sklepy internetowe, ale również ich otoczenie rynkowe: producenci, dystrybutorzy, usługodawcy i media
branżowe. Wartość rynku e-commerce w 2012 r. wyniosła 5,6 mln
euro, z rocznym wzrostem sprzedaży na poziomie 25-30% , co daje
nam pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. A to co najlepsze jest
dopiero przed nami.
Trzeba pamiętać, że w Polsce pierwsze inicjatywy biznesowe online w pełni wykorzystujące możliwości Internetu pojawiły się dopiero w 1994 r. Jesteśmy więc stosunkowo młodym rynkiem w porównaniu do krajów, które wyprzedzają nas pod względem relacji
sprzedaży online do sprzedaży ogółem. W Polsce sprzedaż online
wynosi około 3,1%, zaś w Wielkiej Brytanii 12%. Innymi słowy polska
branża e-commerce ma przed sobą przyszłość i długie lata rozwoju! Jest to olbrzymi potencjał, który w niedługim czasie będzie odgrywał bardzo ważną rolę w naszej gospodarce.
Dobre wyniki branży e-commerce widać również na rynkach
lokalnych. To firmy właśnie z tej branży najlepiej zareagowały na
kryzys finansowy. Województwo zachodniopomorskie może pochwalić się 3,8% udziałem w rynku pod względem liczby sklepów.
W samym tylko Koszalinie działa co najmniej kilkanaście dużych
sklepów internetowych, w tym kilku naprawdę poważnych graczy,
liczących się również w skali ogólnopolskiej (m.in. spółka VIWA Entertainment, do której należy sklep Level77.pl, Intymna.pl, North.pl,
czy NiebieskaLazienka.pl - są to liderzy w swoich branżach).
VIWA Entertainment w przeciwieństwie do wielu tradycyjnych
firm zamiast redukować zatrudnienie jak to się dzieje w tradycyjnym biznesie zwiększyła je o prawie 200%! I wciąż się rozwija.
Mało tego, proces rekrutacji jest cały czas otwarty. - Wciąż mamy
wakaty na kilku stanowiskach. Generalnie poszukujemy programistów i specjalistów od obsługi klienta z perfekcyjną znajomością
języków obcych – mówi Joanna Mazur Education Specialist z VIWA
Entertainment. Dzisiaj stan zatrudnienia w VIWA Entertainment
wynosi około 80 osób. Podobnie rzecz się ma w przypadku pozostałych wymienionych sklepów. Zarówno North.pl jak i NiebieskaLazienka poszukują specjalistów w zakresie online marketingu,
obsługi klienta, grafików czy programistów. Jest to niebywały potencjał dla samego Koszalina, który niestety wciąż jest postrzegany
jako miasto bez perspektyw i jako miejsce, z którego młodzi ludzie
powinni jak najszybciej uciekać, bo nie znajdą tu dobrej pracy. Odpływ młodych ludzi z roku na rok się zwiększa. W zdecydowanej
większości idąc na studia, wybierają takie miejsca jak Poznań (Miasto Know-how), Warszawę, Wrocław czy Gdańsk. Dlaczego? Bo po
studiach mają większą szansę na zdobycie pracy, bo mają lepszy
rynek, więcej firm.
Rozwiązanie problemu
Otóż rozwiązaniem tego migracyjnego impasu jest wykorzystanie najszybciej rozwijającej się branży w Koszalinie, tj. branży
e-commerce, która może stać się obszarem realnego zainteresowania młodych ludzi. Jest to ich naturalne środowisko (komputerów
i Internetu). Jedyne co trzeba zrobić, to wskazać im, że w Koszalinie

Autor: Michał Mętlewicz

Michał Mętlewicz
są firmy, które przewodzą w swoich branżach, że się rozwijają, że
realizują kapitalne projekty, że poszerzają się na zagraniczne rynki.
Powinniśmy wskazać, jaki mamy potencjał oraz to, że nie marnujemy tego potencjału. Mało tego, że chcemy i wspieramy tę branżę.
Zwłaszcza instytucjonalnie. Chodzi tu głównie o współpracę trzech
podmiotów: PRZEDSIĘBIORCÓW-MIASTA-UCZELNI. To właśnie ta
triada może sprawić, że nie tylko Poznań będzie Miastem Know –
how.
Oczywiście, nikt nie oczekuje rzeczy niemożliwych. Przedsiębiorcy oczekują od uczelni wykwalifikowanych pracowników, tj. takich,
których nie trzeba będzie uczyć przez pół roku, aby stwierdzić, że
się nie nadają do pracy. Uczelnie z kolei oczekują od firm zaangażowania się w proces kształcenia studentów poprzez włączenie w nie
specjalistów (praktyków). Wskazane jest, aby studenci kształceni
byli multidyscyplinarnie w kierunku handlu w Internecie. Dobrym
rozwiązaniem byłoby uruchomienie studiów międzykierunkowych,
które łączyłyby umiejętności językowe, marketingowe i ogólną wiedzę o e-commerce. Do tego niezbędny jest realny program stażów
i praktyk. Nie może on funkcjonować w modelu dotychczasowym,
tj. w wielu przypadkach wypełniania dzienniczka praktyk. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że ma u siebie na praktykach potencjalnego
pracownika, a student (stażysta, praktykant) musi wiedzieć, że jest
u potencjalnego pracodawcy.
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E-commerce to szansa dla Koszalina

Wielu z nas, niemalże codziennie, wypatruje w mediach informacji o otwieraniu się nowych firm produkcyjnych w Koszalinie. Osoby, które poszukują pracy, czekają na taką informację, bo oznaczałaby ona dla nich szansę na zdobycie zatrudnienia. Firmy usługowe
liczą z kolei na to, że pozyskają nowego klienta. Są też tacy, którzy wyglądają nowych inwestorów z niepokojem, bo na przykład dla dużych firm czasami oznacza to odejście z pracy
jakiegoś doświadczonego pracownika, „podkupionego” przez nową konkurencję.

t

ak więc jedni się obawiają, inni natomiast mają wielką
nadzieję przeczytać lub usłyszeć o kolejnym nowym inwestorze. I tak mijają dni, tygodnie, miesiące, a nawet
lata …
No i tu powstaje pytanie: dlaczego nie myślimy jednak o mniejszych firmach, które mogą funkcjonować lokalnie? Niestety, ale
w tym przypadku też nie jest najlepiej, bo rynek usług jest już dość
ciasny, a firmy usługowe walczą ze sobą – niekiedy dość agresywnie: jedni cenowo, inni z kolei jakościowo. W handlu jest jeszcze ciaśniej. Sklepów i hurtowni w różnych dzielnicach miasta jest ogrom,
a na dodatek koszalinianie bardzo często realizują zakupy w galeriach handlowych a nie w tradycyjnych małych sklepach.
Wydawać się by mogło, że sytuacja jest beznadziejna, bez szans
na poprawę i ogólnie można zapomnieć o lepszych czasach.
I tak przeszliśmy do branży e-commerce, która nie ogranicza się
do rynku lokalnego, czy regionalnego. Choć wymaga dobrej organizacji pracy (logistyka) i ponadprzeciętnych umiejętności w obsłudze klienta, to daje ogromne możliwości, a zasięg działalności takiej
firmy jest niemal nieograniczony.
Przykładem niech będą choćby firmy, które mogą świadczyć usługi przez Internet. W tym miejscu warto wspomnieć o firmie zajmującej się tłumaczeniami online (Brillant Partner), której adres Dogadamycie.pl widoczny jest na najważniejszych portalach biznesowych
w całym kraju. Coraz więcej firm zajmujących się projektowaniem
grafiki, otrzymuje mailem wytyczne i wykonuje projekty, które następnie udostępniane są zleceniodawcy przez Internet (Starnaś,
Rhema Group itd.). Drukarnie natomiast (np. Polimer) otrzymują
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przez Internet pliki graficzne, następnie drukują zamówioną produkcję i wysyłają kurierem w ciągu doby na biurko klienta. Jest też
w Koszalinie Mikrofonika (tzw. internetowy bank głosów), Mentax.
pl, który zajmuje się likwidacją szkód przez telefon i Internet oraz
Business Software, który realizuje projekty programistyczne dla
branży hotelarskiej i produkcyjnej – a wszystkie te firmy obsługują
klientów z całej Polski.
Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w przypadku sklepów internetowych, które tutaj funkcjonują. Mamy e-sklepy budowlane, odzieżowe, elektroniczne, z grami, z gadżetami reklamowymi, z wyposażeniem wnętrz. Dla niektórych e-commerce, to dodatkowy
kanał sprzedaży, a dla wielu podstawowy lub jedyny. Są też tacy,
którzy nie mają magazynów, a towar wysyłany jest bezpośrednio
od producenta (lub głównego dystrybutora) do klienta. Dlaczego
nie wypatrujemy więc firm z branży e-commerce a ciągle tkwimy
w myśleniu tradycyjnym, wyglądając wielkich inwestorów z zewnątrz? Dlaczego nie przyczyniamy się do tego, aby powstawało
w Koszalinie coraz więcej – choćby i niewielkich – ale nowoczesnych i mobilnych e-firm? Dlaczego nie powodujemy, aby potencjał, jakim dysponuje Politechnika Koszalińska, był odpowiednio
wykorzystywany na rynku pracy? Na te pytania każdy powinien
odpowiedzieć sobie indywidualnie, po czym znaleźć pomysły
na to, aby branża e-commerce rozwijała się jeszcze dynamiczniej
w naszym mieście.
Z przedsiębiorczym pozdrowieniem
Robert Bodendorf
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Fot. Krzysztof Korolewicz, Wojciech Wójcik

Vineta, królowa spod Koszalina

Zbiory w Laskach Koszalińskich. Na przyczepie ląduje odmiana Rosalind

Gdyby to zależało od Krzysztofa Korolewicza, w każdej polskiej restauracji byłaby osobna
karta dań z ziemniaków, a na sklepowych półkach ziemniaki precyzyjnie opisane co do
typu kulinarnego, gatunku i miejsca pochodzenia. Ziemniaki to jego praca i pasja. Od 12
lat jest menedżerem w spółce Europlant Handel Ziemniakami, która kontynuuje najlepsze tradycje hodowli sadzeniaków na Pomorzu.

o

becnie w Polsce dostępnych jest ponad 120 odmian
ziemniaków, z czego znaczenie handlowe ma góra
30. Wśród nich od co najmniej 10 lat numerem jeden jest uprawiana na podkoszalińskich polach Vineta. Rzadko zdarzało się w historii, żeby jedna odmiana uzyskiwała
tak duży udział w rynku sadzeniaków (12 proc.) i tak długo na nim
królowała. Docenił to nawet minister rolnictwa, nagradzając hodowców swoim medalem.
Wyhodowanie nowej odmiany to wiele lat pracy i wielomilionowe koszty bez gwarancji sukcesu. Bywa, że wprowadzona na rynek
nie przyjmuje się i znika z niego po kilku latach. Wystarczy, że zdarzą się po sobie trzy lata nietypowej pogody – bardzo deszczowe,
suche albo zimne - i odmiana nie wytrzymuje stresu, traci swoje
najlepsze cechy. Plantatorzy są zawiedzeni i nie zamawiają już sadzeniaków. Dla firmy nasiennej to klęska.
Vineta jest owocem pracy Klausa Güntera, hodowcy Europlantu
ze wschodnich Niemiec. Smaczna, plenna, dobrze się przechowuje.
Ma lekko chropowatą skórkę niczym owoc kiwi. Z powodu tej cechy
w Niemczech była z góry skazana na niepowodzenie. Na tamtejszym rynku wszystko co nie ma gładkiej, łatwej do mycia skórki, nie
ma prawa bytu. Ale w Polsce i centralnej Europie Vineta robi furorę.
Można powiedzieć, że to flagowy produkt ulokowanego w La-
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skach Koszalińskich polskiego oddziału niemieckiego Europlantu.
Plantatorzy, którzy umyślnie lub na próbę raz kupili sadzeniaki Vinety, w następnym roku zamawiają już tylko tę odmianę. Doszło do
tego, że firma – choć zwiększa z roku na rok powierzchnię upraw
- dostarcza klientom mniej sadzeniaków z własnych pól niż gotowi byliby kupić i proponuje uzupełnienie zamówienia ziemniakami
sprowadzonymi z Niemiec.
Z pokolenia na pokolenie
Do kreowania nowych odmian ziemniaka trzeba mieć dużo cierpliwości. - Młodzi hodowcy to panowie pod pięćdziesiątkę, z siwiejącymi głowami – śmieje się Krzysztof Korolewicz. Żeby być dobrym
hodowcą, trzeba mieć długą praktykę i sprawny umysł. Z krzyżówki dwóch form rodzicielskich wychodzi około 200 tysięcy siewek.
Wszystkie trzeba wysiewać pojedynczo, w niewielkich doniczkach,
precyzyjnie, pęsetą, po jednym nasionku. Co roku eliminuje się połowę pokolenia, zachowując rośliny, które reprezentują pożądane
cechy. Potem zbiera się bulwy i dalej rozmnaża. Znowu następuje
ścisła obserwacja i eliminacja egzemplarzy nie spełniających założeń. I tak systematycznie nawet przez 12 lat, aż hodowca dojdzie do
kilku rodów, czyli odmian przed rejestracją. Wówczas już komisyjnie
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decyduje się, który z rodów najlepiej spełnia oczekiwania i który zostanie zarejestrowany jako nowa odmiana.
Krzysztof Korolewicz komentuje: – Jeśli hodowla wydaje 2-3 odmiany w roku, to tak naprawdę jest to efekt jej pracy w ostatnich 50
latach. Hodowcy żyją w swoim odrębnym świecie, przekazując unikalną wiedzę i doświadczenie z pokolenia na pokolenie. Tu niczego
nie można przyspieszyć.
Długa tradycja
Pomorze ma bogate tradycje hodowli ziemniaka. II wojna światowa właściwie nie przerwała ciągłości pracy hodowlanej. Rody, które
pozostały w poniemieckich gospodarstwach, po wojnie rozwijali
polscy inżynierowie rolnictwa, ale trafiły one także do Niemiec, stając się podstawą tamtejszego nasiennictwa. Tak było i w przypadku
Europlantu, który ma już 110-letnią tradycję. Przed wojną przodkowie jego właściciela prowadzili stacje nasienne na Pomorzu.
Firma działa na rynku polskim niespełna 20 lat. Oprócz Vinety oferuje kilkanaście odmian ziemniaków. W okolicach Koszalina ma 150
hektarów upraw i 150 hektarów pod Lęborkiem. Ogółem w całym
kraju jej materiał nasienny produkowany jest na 1000 hektarów ziemi, co daje jej pierwsze miejsce w Polsce. Sadzeniaki eksportuje do
Niemiec, na Węgry, do Chorwacji, Austrii i Czech. W kraju dostarcza je do wszystkich firm nasiennych. Ponieważ do dalszej hodowli
sortuje się ziemniaki odpowiedniej wielkości, reszta trafia na rynek
spożywczy albo do przetwórstwa.
Co trzy lata wymiana
Ktoś niezorientowany w rolnictwie może zadać sobie pytanie,
dlaczego tak ważne są odpowiedniej jakości sadzeniaki. Otóż
ziemniaki rozmnażają się wegetatywnie, z bulwy, przez co szybko
degenerują się i tracą cechy odmiany. Stają się mniej plenne i mniej
odporne. Firmy nasienne są swego rodzaju stróżami zgodności ze
wzorcem. Z uprawy, która ma cechy danej odmiany, pobierają tkankę i rozmnażają identyczny genetycznie materiał. Jest to proces czasochłonny, choć już nie tak bardzo jak kreowanie nowej odmiany. Po
trzech latach powstaje pokolenie nazywane super elitą, w następ-

nym roku powstaje elita. Dopiero gdy posadzi się elitę, plon będzie
materiałem do sadzenia masowego poza stacjami hodowlanymi.
Po zakupie sadzeniaków rolnik w następnym roku może sadzić
ziemniaki z własnej uprawy. Ale najpóźniej w trzecim sezonie powinien znowu zastosować sadzeniaki kwalifikowane. Szybka degeneracja ziemniaków to skutek chorób wirusowych przenoszonych
przez mszyce. Na szczęście na północy, na terenach nadmorskich,
mszyc jest najmniej i dlatego tutaj są najlepsze warunki do hodowli
zachowawczej.
Kompleksy i stereotypy
Polski rynek w ostatnim 20-leciu mocno się zmienił. Ziemniaków
sadzi się coraz mniej (w 1990 r. – 1,8 mln ha; w br. - 350 tys. ha).
Postępuje specjalizacja. Ekonomicznie radzą sobie tylko duże gospodarstwa. Stać je na najlepszy materiał nasienny, nowoczesne
metody upraw i odpowiedni sprzęt. Dzięki temu osiągają wysokie plony i rentowność. Najczęściej mają długookresowe umowy
z przetwórniami – na przykład producentami chipsów lub frytek,
którym dostarczają wysokiej jakości surowiec o pożądanych parametrach. Gorzej z gospodarstwami mniejszymi. To z nich pochodzi
większość ziemniaków konsumpcyjnych, sprzedawanych właściwie
anonimowo. Zdarzają się sytuacje ocierające się o oszustwo, kiedy
bulwy podłego gatunku sprzedawane są pod nazwą odmiany szlachetnej i popularnej.
Jako konsumenci najczęściej nie zastanawiamy się, jakie ziemniaki kupujemy. Zdajemy się na przypadek. Najwyżej jeśli trafimy na
jakieś szczególnie nam smakujące, pytamy o nie w sklepie czy na
targowisku. Ale zazwyczaj bierzemy to, co jest pod ręką.
Zupełnie inaczej jest w krajach Europy Zachodniej. Tam w handlu
obowiązuje zasada, że na stoisku podaje się typ kulinarny ziemniaka
(omawiamy je w ramce), odmianę i miejsce pochodzenia. – Polacy
potrafią wymienić najwyżej dwie-trzy nazwy odmian i to najczęściej
takie, jakie zapamiętali z młodości – mówi Krzysztof Korolewicz. – Tu
zaczyna się taki mały dramat kulinarny. Wyobraźmy sobie, że ktoś
kompletnie nie zna Europy, przyjeżdża na przykład z Japonii. Czy
on by się domyślił, że kochamy ziemniaki? Nie. Zaoferujemy mu potrawy nawiązujące do kuchni włoskiej, francuskiej, azjatyckiej, tylko

Czym charakteryzuje się dobry ziemniak? Kształtny, bez skaz na skórce, z płytkimi oczkami
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Krzysztof Korolewicz w czasie podróży po Peru. W okolicach
słynnego Cuzco odnalazł dziko rosnące ziemniaki
nie naszej, rodzimej. A przecież tradycja kulinarna jest elementem
dziedzictwa kulturowego, które powinniśmy chronić.
Według Krzysztofa Korolewicza ziemniak jest traktowany przez
Polaków niesprawiedliwie, jako coś gorszego. – Ciągle słyszymy
o szkodliwości fast foodów - mówi dyrektor Europlantu. – Świadomi
konsumenci poszukują żywności nie przetworzonej, naturalnej. Gotowi są wydawać na to duże pieniądze. Ziemniak wspaniale mieści
się w kategorii slow food. Jest pod ręką każdego: bogatego i biednego, w mieście i na wsi. Można na nim oprzeć zdrowe odżywianie.
Trzeba tylko pozbyć się kompleksów i zwalczyć stereotypy.
Podstawowy mit głosi, że ziemniaki tuczą. - Tyjemy tylko i wyłącznie z własnej winy, bo jemy za dużo, za tłusto. Ziemniak jest niskokaloryczny. Ugotowany, niepodlany sosem, ma tylko 69 kcal w 100
gramach masy. W dodatku jest bardzo bogaty w witaminę C, magnez, mikroelementy. Zawiera do 3 procent błonnika, co korzystnie
wpływa na przemianę materii.
Śladem makaronu i ryżu

U źródeł – Ameryka Południowa. Kobieta na ziemniaczanym
polu na wyspie Taquile, w tle jezioro Titicaca
estetyczne opakowania w postaci woreczków z siatki, przez którą
można było obejrzeć bulwy. Były nawet spoty telewizyjne w najlepszym czasie antenowym. Ale to odosobniony przypadek.
Dużo dla promocji ziemniaka robi sam Krzysztof Korolewicz, który
należy do zarządu Stowarzyszenia Polski Ziemniak. Jeździ na rozmaite imprezy związane z tradycjami kulinarnymi, nawiązuje kontakty
z najbardziej znanymi kucharzami, zachęcając ich do propagowania potraw kartoflanych. - Klienci są zdezorientowani. Kiedy robię
wystawę na Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu czy Europejskim
Festiwalu Smaku w Lublinie i ,,obywatele‘’widzą 12 odmian ziemniaka, nie mogą po prostu oczu nacieszyć. Chcą na sztuki kupować.
To świadczy o tym, jak zaniedbana jest ta nasza konsumencka wiedza. Jako branża musimy żyć w symbiozie z konsumentem, bo to on
nas utrzymuje. Chętniej będzie kupował towar, który zna i który jest
odpowiedniej jakości.
Pierwsze jaskółki

Jak więc przywrócić ziemniakowi należne mu miejsce? Zdaniem
Krzysztofa Korolewicza należy do sprawy podejść marketingowo.
Zacząć od rozpoznania potrzeb, czyli informacji, na jakie ziemniaki
jest zapotrzebowanie. Czy brakuje bardzo wczesnych odmian sałatkowych, czy średnio wczesnych mączystych? Dalej – w hodowli
stawiać na wyraziste cechy, które pozwolą konsumentowi rozróżniać odmiany. A przede wszystkim trzeba prowadzić kampanie
promocyjne. - Jak konsumenci mają dostrzec ziemniaka, jeżeli nie
ma o nim żadnej informacji? – pyta retorycznie nasz ekspert. - Firmy
handlujące makaronem na różne sposoby zachęcają do jedzenia
makaronów, handlujące ryżem - do jedzenia ryżu. My jako branża
jesteśmy niemi.
Walkę z bylejakością ziemniaka podjęło przed rokiem Tesco.
Przeprowadziło kampanię, której twarzą stał się Robert Makłowicz.
Szeroka informacja na temat typów konsumpcyjnych i odmian,

Nie wiadomo, kiedy środowiska hodowców i plantatorów ziemniaka porozumieją się dla wspólnej jego promocji. Pojawiają się
jednak pojedyncze prywatne inicjatywy podnoszące jego kulinarną
rangę. Luksusowa restauracja Brovaria w Poznaniu wprowadziła na
przykład odrębną kartę dań opartych na ziemniaku. Także w Poznaniu narodził się pomysł barów szybkiej obsługi pod nazwą Pyra Bar.
Poznański i gdański lokal na brak gości nie narzekają, na miejsce przy
stoliku trzeba najczęściej trochę poczekać. Menu zawiera kilkadziesiąt pozycji w przystępnych cenach (od kilku do kilkunastu złotych za
porcję). Pojawiają się w nim potrawy typu zBoczek („ziemniaczane
talarki pod przykryciem z wędzonego boczku i czerwonej cebulki, polane kwaśną śmietaną i przyprószone mozzarellą”), Cukinsyn
(„ziemniaczane talarki przykryte sosem pomidorowo - śmietanowym na ostro z kawałkami kurczaka, cukinii i czarnych oliwek oraz
mozzarellą”), czy PyrrWersja (kurczak w cieście ziemniaczanym).
Zdaniem Kurta Schellera, znanego z telewizji kuchmistrza, kie-

TYPY KONSUMPCYJNE ZIEMNIAKÓW
Typ A – sałatkowy
Miąższ po ugotowaniu pozostaje zwięzły, dający się łatwo pokroić w plastry, kostkę albo ósemki. Typ doskonale nadaje się na
sałatki, smażone ziemniaki i do zup.
Odmiany: Venezia, Bellinda, Colette, Belana
Typ B – ogólnoużytkowy
Miąższ po ugotowaniu jest dość zwarty, ale pod widelcem lekko się rozgniata. To ziemniaki jedzone najczęściej jako składnik
obiadów w towarzystwie mięsa i sosu.
Odmiany: Vineta, Bellarosa, Red Sonia, Jelly
Typ C – mączysty
Po ugotowaniu ziemniaki łatwo się rozsypują. Doskonałe do przygotowania placków, puree, frytek i do pieczenia.
Odmiany: Augusta, Omega, Agria, Jurata

DZIEJE KARTOFLA
Ziemniaki sprowadzone zostały do Europy przez Hiszpanów ok.
roku 1570 z Ameryki Południowej. Traktowano je początkowo jako
ciekawostkę i roślinę ozdobną. Król Jan III Sobieski obdarowany
po zwycięstwie pod Wiedniem bulwami, podarował je swej ukochanej królowej Marysieńce, która kazała je posadzić w królewskim
ogrodzie. Z czasem ziemniak stał się ważnym produktem żywieniowym – już na początku XIX wieku podstawą diety zwłaszcza najuboższych Europejczyków. Stąd kiedy w 1843 roku pierwsza wielka zaraza ziemniaczana zniszczyła uprawy w Irlandii, z głodu zmarło
milion ludzi, a co najmniej drugie tyle wyemigrowało do Stanów
Zjednoczonych. Od tego momentu datuje się świadoma hodowla
ziemniaka, mająca na celu wyodrębnienie odmian odpornych na
choroby. Niestety, ataki zarazy powtarzały się jeszcze wielokrotnie,
wywołując fale głodu, ale już nie o takiej skali jak pierwszy.
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ZALETY ZIEMNIAKA
∙ Niskokaloryczny (około 70 kcal w 100 gramach) i lekkostrawny
∙ Bogaty w mikroelementy: potas, magnez, żelazo, fosfor, wapń,
cynk, miedź, mangan
∙ Zawiera witaminy: A, B1, B2, B3, B6, C, D, E i K, PP
∙ Skrobia ziemniaczana w organizmie rozkłada się na glukozę,
dostarczając dużej dawki energii i powoduje długotrwałe odczucie sytości
∙ Skrobia (surowa papka albo krochmalowe kąpiele) leczy oparzenia, odmrożenia, zmiany skórne, liszaje, siniaki, rany; łagodzi
objawy egzemy i łuszczycy
∙ Dzięki dużej ilości błonnika ziemniaki wspomagają trawienie,
likwidują zaparcia i walczą z biegunką
∙ Surowy sok z ziemniaków stosowany jest w chorobach żołądka
i dwunastnicy; polecany w walce z nadkwasotą, eliminuje zgagę
∙ Okłady z surowych lub gotowanych kartofli, zgniecionych
i umieszczonych w płóciennym woreczku, uważane są za środek
przeciwbólowy; przy bólach głowy i migrenach zalecane jest
przykładanie do skroni plastrów z surowych ziemniaków
∙ Medycyna tradycyjna zaleca wywar z obierzyn ziemniaka osobom
z kamicą; woda po ziemniakach, tak jak rozpuszcza kamień w czajniku, może rozkruszyć kamień w nerce albo woreczku żółciowym
dyś szefa kuchni w warszawskim Bristolu, można sobie wyobrazić
powstanie nawet sieci gastronomicznej serwującej kartoflane specjały. Jest tylko jeden zasadniczy warunek: stabilna jakość surowca.
On sam, kiedy jeszcze gotował w najekskluzywniejszej restauracji
stolicy, ziemniaki sprowadzał z Wiednia. Raz zamówiwszy, miał
pewność, że zawsze dostanie takie same. Podobny kłopot miał szef
kuchni w poznańskim Sheratonie. Zasadą tej klasy lokali jest to, że
pod określoną pozycją w karcie dań gość zawsze znajdzie potrawę
tak samo wyglądającą i smakującą. Tymczasem kupowane u nas
ziemniaki płatały psikusy. Niby wciąż tej samej odmiany, na talerzu
raz się rozsypywały, innym razem ich stygnący miąższ szarzał. Skutek? Ograniczenie liczby dań z ziemniakami.
Krzysztof Korolewicz komentuje: - Sukces Pyra Baru wynika
z myślenia marketingowego. Pomysłodawcy dostrzegli niszę i ją
wypełnili. Nie założyli kolejnej pizzerii albo baru sushi, bo to droga
donikąd. Dali konsumentom coś nowego. To znamienny paradoks,
że w stolicy Wielkopolski, nazywanej złośliwie (ostatnio się zmieniło
i są z tego dumni) Pyrlandią, gastronomiczną nowością stała się taka
restauracja. Chwała im za to. Ale z drugiej strony to pokazuje, że
ziemniak ma potencjał. Wszędzie na świecie stawia się na kuchnię
regionalną, przez co łatwo kojarzymy kraje z określonymi produktami. Włochy to spaghetti, mozarella, pizza. Czechy: knedliczki i piwo.
Anglia: fisch and chips, czyli ryba z frytkami. Przyjezdni szukają lokalnego kolorytu i smaku. Dla nas również takim wyróżnikiem może
być tradycyjna polska kuchnia, musimy tylko w to uwierzyć.

La Paz, stolica Boliwii. Ziemniaki w postaci jakiej w Europie nie znamy – suszone

Ziemniaki należą do roślin psiankowatych. Można je rozmnażać wegetatywnie,
czyli z bulw. Można również wykorzystywać nasionka z takich oto owoców
przypominających malutkie pomidory. Tę metodę stosuje się w stacjach hodowlanych

Zanim powstanie nowa odmiana hodowca przez 8 do 12 lat prowadzi
selekcję roślin wykazujących pożądane cechy. Wprowadzenie nowej
odmiany na polski rynek to koszt 3-4 mln zł. Bez gwarancji powodzenia

Współczesna hodowla ziemniaków rozpoczyna się w laboratoriach.
Materiał genetyczny to największy skarb każdej stacji hodowlanej
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Jubileusz mistrza Zygmunta

t

rudno uwierzyć, że Zygmunt Wujek ma już 75 lat! Urodziny
obchodzi 22 września, a w tym roku na miesiąc przed nimi
otworzył w koszalińskim muzeum wystawę swoich prac zatytułowaną „Dokąd idziesz?”. Rzeźbiarz, który mieszka w Koszalinie od 1965
roku, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci
lokalnego środowiska plastycznego. Przez lata nauczyciel w Liceum
Plastycznym, obecnie wykładowca Politechniki Koszalińskiej. Autor
wielu pomników w naszym mieście. A przede wszystkim nietuzinkowa osobowość. „Prestiż” w kolejnym wydaniu zaprosi Państwa do
pracowni Zygmunta Wujka – do miejsca, gdzie z pozoru zwyczajne
przedmioty stają się materiałem twórczym, a czas jakby nie istniał.
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Wieczór z Klasą S

n

ajnowsza limuzyna Mercedesa, zaprezentowana oficjalnie
w Koszalinie 30 sierpnia br., wzbudziła zainteresowanie
nie tylko użytkowników wcześniejszych generacji tego modelu. Wśród gości eleganckiego przyjęcia zorganizowanego przez
firmę Mojsiuk z okazji premiery „Eski” zauważyliśmy także osoby jeżdżące na co dzień luksusowymi wozami innych marek.
Nowa Klasa S z pewnością jest propozycją dla ludzi zamożnych, bo
cena samochodu w wersji, którą można by nazwać podstawową,
zaczyna się od blisko 400 tys. zł. Z tym, że w tym przypadku „wersja
podstawowa” oznacza wóz super komfortowy i nowoczesny, wyznaczający nowe standardy w motoryzacji. Nic dziwnego, że zasobni klienci, którzy Klasę S mają w finansowym zasięgu, poczuli, że jest
się nad czym zastanowić…
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radycją staje się, że w ostatni dzień wakacji członkowie koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej spotykają się na Herbatce Izbowej. Słowo „herbatka” sugeruje mylnie, że
to skromna impreza. W rzeczywistości – biesiada jak się patrzy, i to
na blisko 300 osób. Zawsze w przypadku wydarzeń plenerowych
niewiadomą jest pogodna. W tym roku dopisała (tych parę kropli
deszczu się nie liczy), dopisywały również humory.

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
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		
				
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
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. Przemysłowa 5, 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
Art-pol, ul. Wańkowicza 17
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
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

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.)
Exodus 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 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
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