miesięcznik bezpłatny

www.prestizkoszalin.pl

nr 5 | 113 | wrzesień 2020 r.

18 lat
Galerii Emka

WSPÓLNIE W URODZINOWYM OBIEKTYWIE

I

słowo od wydawcy

I

Mnie pognało w tym rok na wschód Polski. Nie po raz pierwszy
zresztą. Tak się jakoś złożyło, że nigdy wcześniej nie miałem okazji
poznać z bliska Białegostoku i okolic. Nie żałuję. Miasto to wykorzystało znakomicie koniunkturę ostatniej dekady. Jest doskonałym
przykładem tego, że zamknięcie dla ruchu samochodowego jakiegoś fragmentu miejskiego centrum wychodzi miastu na dobre. Ulica
Lipowa, która stała się deptakiem, miała kiedyś taką rolę jak koszalińska Zwycięstwa. Teraz jest traktem pieszym, przy którym w lecie restauracje i kawiarnie wystawiły ogródki gastronomiczne. Nie
przesadzę, jak powiem, że z kilkuset stolikami, przy których miejsca
popołudniami i wieczorami w większości były zajęte.
Już słyszę dyżurnych koszalińskich malkontentów, którzy jakiekolwiek plany ograniczenia ruchu samochodowego w śródmieściu
Koszalina wściekle zwalczają i wyśmiewają. Ja obstaję przy swoim:
dopóki ulica Zwycięstwa będzie niczym wewnętrzna autostrada,
dopóty śródmieście nie ożyje.
Tak samo upieram się przy twierdzeniu, ze Koszalin może stać się
miastem turystycznym, wykorzystującym atut bliskości wybrzeża –
choćby to miała być turystyka jednego dnia. Potrzeba tylko jakiejś
jednej głośnej atrakcji. Szkoda, że upadł pomysł na motoryzacyjny
rodzinny park rozrywki. Ale można poszukać innego pomysłu. Nie
brakuje w Polsce miejsc, które nawet z czegoś bardzo małego albo
wykreowanego od zera uczyniły magnes na turystów.
Znów odezwą się sceptycy: cóż to za atrakcję można wykreować
w Koszalinie? Otóż można i niejedną, a pierwsza z brzegu to pomysł (żałuję, że nie mój) na nowoczesne muzeum Gotów. W wielu
miejscach na Pomorzu znajdują się megality, kamienne rytualne
kręgi tego historycznego ludu, odwiedzane przez przyjezdnych
każdy z osobna. A dlaczego nasze miasto nie miałoby być swoistym
punktem startowym na trasie śladami Gotów? Współczesne, nowoczesne muzea opierają się nie tyle na konkretnych zbiorach eksponatów, a bardziej na opowieściach. Dobra opowieść jest w stanie
sprzedać naprawdę wszystko.

O

graniczenia sanitarne wymusiły w tym roku na wielu z nas
inny niż byśmy chcieli sposób spędzenia wakacji. Zyskały na
tym krajowe atrakcje turystyczne, bo szukając celów wyjazdowych Polacy rozjechali się po Polsce. To pozytywne zjawisko
– niejeden dopiero teraz przekonał się, że mieszkamy w naprawdę
pięknym miejscu Europy. Być może nawet doszedł do wniosku, że
to lepszy wypoczynek niż zmarnowanie dwóch tygodni w jakimś
egipskim hotelu z opcją all inclusive, bo przecież basen i otwarty bar
znaleźć można i u nas bez najmniejszego kłopotu.

A jakie Państwo mają pomysły na „turystyczny Koszalin”?

Nie ma jeszcze takich podsumowań, ale tegoroczne wakacje były
bardzo korzystne dla bilansu płatniczego Polski: parę ładnych miliardów złotych pozostało na miejscu i zasiliło rynek wewnętrzny.
W dobie koronawirusowego kryzysu rzecz nie bez znaczenia.

Andrzej Mielcarek
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ZAPRASZAMY DO NOWEGO BIURA
Koszalin, ulica 1 Maja 14/2
Tel.: 94 347 70 00 invest@investsc.pl

INVEST Nieruchomości jest firmą zajmującą się pośrednictwem
w sprzedaży, kupnie oraz wynajmie nieruchomości. Znajdą u nas
Państwo szeroki wybór mieszkań, apartamentów oraz domów,
działek i lokali użytkowych. Oferujemy także bogatą ofertę obiektów komercyjnych, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i gospodarstw rolnych.
Z przyjemnością poprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy
transakcji. Towarzyszymy naszym klientom w kancelarii notarialnej
i przy finalizowaniu transakcji oraz podczas realizacji spraw formalnych związanych z przekazaniem nieruchomości.

Uzupełnieniem naszych usług jest pośrednictwo finansowe i pomoc
w wyborze najkorzystniejszej dla Państwa oferty kredytowej.
Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi co wpływa na
rzetelną i szybką wycenę nieruchomości.
Nasze działania cechuje najwyższa staranność i odpowiedzialność,
a także lojalność oraz dyskrecja. Stosujemy się do standardów zawodowych i kodeksu etyki.
Dzięki 15-letniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku nieruchomości, możemy dzielić się Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem.

Znajdź nas na Facebooku
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Salon NC+ Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 51A, tel. 94 351 87 07
NC+ Darłowo, ul. Powstanców Warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40
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Jedenaste spotkanie z młodym teatrem
Dla wszystkich spragnionych współczesnego teatru to świetna wiadomość: 19 września rozpoczną się
11. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” 2020. Potrwają do 27 września, w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym. W programie znajdą się spektakle konkursowe, towarzyszące i warsztaty.

J

ak wszystkie wydarzenia artystyczne, „m-teatr” musiał dostosować formułę do wciąż obowiązujących ograniczeń i obostrzeń
związanych z pandemią. Spektakli będzie mniej – zamiast dwóch
jak dotąd, widzowie obejrzą jeden spektakl konkursowy dziennie.
Mniej osób będzie mogło zasiąść na widowni, wszyscy będą zobowiązani do zachowania zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja itd.). Poza tym nic się nie zmienia: festiwal pozostaje forum
prezentującym dokonania najmłodszych teatralnych reżyserów.

11

11. Konfrontacje rozpocznie prapremiera spektaklu BTD „Żeby
umarło przede mną”, w reż. Darii Wiktorii Kopiec, zwyciężczyni 9.
KKM „m-teatr” za spektakl „Zakonnice odchodzą po cichu”, a zakończy spektakl „Próby” w reż. Mikołaja Grabowskiego Teatru Polonia
w Warszawie. Wśród spektakli towarzyszących znajdzie się również monodram „Audiencja IV” Bogusława Schaeffera, w wykonaniu i reżyserii Piotra Krótkiego obchodzącego w tym roku 35-lecie
pracy na scenie.

19 - 27.09.2020

Sprawdź szczegóły na: www.btd.koszalin.pl

O nagrody powalczy pięć spektakli konkursowych: „Zielony Gil”,
reż. Robert Kuraś (Lubuski Teatr w Zielonej Górze); „Pasztety, do
boju!”, reż. Natasza Sołtanowicz (Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku), „Polskie rymowanki albo ceremonie”, reż. Ewa Rucińska (Teatr
Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni), „Inteligenci”, reż. Radosław
B. Maciąg; (Teatr Wybrzeże w Gdańsku) oraz „Piknik pod Wiszącą
Skałą”, reż. Mira Mańka (Teatr Współczesny w Szczecinie). Rozmowy z reżyserami i aktorami „m-gadugadu-teatr” po zakończeniu
każdego spektaklu konkursowego odbywać się będą na dużej scenie. Poprowadzi je Piotr Ratajczak, dyrektor artystyczny festiwalu.
W jury zasiądą: Daria Wiktoria Kopiec – reżyserka filmowa i teatralna; Adam Karol Drozdowski – pracownik kultury, krytyk teatralny,
redaktor, twórca przestrzeni plastycznych, animator, obserwator
i praktyk kultury offowej oraz Zdzisław Derebecki – aktor, reżyser,
dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Jury przyzna Nagrodę Główną dla najlepszego reżysera
Wśród wydarzeń około festiwalowych, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazły się warsztaty dziennikarskie dla młodych recenzentów. W pierwszym etapie (10-12 września) sześcioro uczniów klas
II i III z koszalińskich liceów zdobywało wiedzę na temat podstawowych form dziennikarskich oraz pisania recenzji teatralnej. W drugim etapie, trwającym do końca sezonu 2020/2021, będą szlifować
swoje umiejętności. Na stronie internetowej teatru, w zakładce recenzje młodych publikowane będą ich teksty i recenzje dotyczące
spektakli festiwalowych i premier BTD. Warsztaty prowadzi Tomasz Ogonowski, dramaturg, reporter, publicysta i wydawca.
W trakcie festiwalu odbędzie się też czytanie performatywne. Na
dużej Scenie, 20 września o godz. 14.00, zespół aktorski BTD zaprezentuje tekst Jana Czaplińskiego „Sienkiewicz Superstar”.
Bilety na spektakle kosztują 25 zł. Bilety na spektakl „Próby” – 100
zł. Karnet festiwalowy kosztuje 220 zł.
Festiwal finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Koszalina
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W Darłowie powstaje kolejny
apartamentowiec z widokiem na morze
Od wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła się budowa drugiego etapu inwestycji
Marina Royale pod nazwą VistaMar w nadmorskiej części Darłowa.

N

owa rezydencja, zlokalizowana tuż przy wejściu do portu
w Darłówku, zaoferuje niczym niezakłócony widok na Bałtyk, który można będzie podziwiać z okien własnego mieszkania. Ponadto da możliwość całorocznego korzystania z uroków
nadbałtyckiej miejscowości, łączącej bogatą historię z nowoczesną
infrastrukturą miejską. To tylko niektóre zalety VistaMar – drugiego budynku zespołu Marina Royale w Darłówku Zachodnim. Inwestorem jest POC Partners Polska, a generalnym wykonawcą CFE
Polska. Apartamenty zostaną oddane do użytku latem 2023 r.

general manager POC Partners Polska. – Darłówko to miejsce
z ogromnym potencjałem, a inwestycja jest wynikiem tego, co najlepsze w polskiej i flamandzkiej kulturze. Zależy nam na stworzeniu
doskonałej jakości budynków, które dzięki ponadczasowej formie,
wpasują się w charakter okolicy. Ich rezydenci będą mogli w komfortowych warunkach cieszyć się pięknem tej nadbałtyckiej miejscowości niezależnie od pogody czy pory roku – dodaje.
Docelowo zespół Marina Royale składać się będzie z trzech apartamentowców położonych nad samym brzegiem Bałtyku. Latem 2019
roku otworzyły się drzwi do pierwszego z nich – UltraMar. Prace budowlane w Darłówku związane z drugim apartamentowcem VistaMar już się rozpoczęły. Mieszkania zostaną przekazane właścicielom
latem 2023 r. Ich ceny oscylują między 16 a 39 tys. zł. za mkw brutto.
Lokale będą wykończone i oddane w standardzie „pod klucz”. Ostatni, zamykający projekt – MiraMar, powstanie w kolejnych latach.

W rezydencji VistaMar, która powstaje tuż przy wejściu do
awanportu, znajdzie się 105 lokali mieszkaniowych o metrażu od
25 do 88 mkw. W budynku powstanie basen wewnętrzny, sauny,
spa, klub malucha oraz studio fitness, kawiarnia z piekarnią i sale
konferencyjno-bankietowe z widokiem na morze. W inwestycji
zaplanowano także podziemny garaż, komórki lokatorskie, pralnię
z suszarnią i przestronne rowerownie.

POC Partners Polska oferuje obsługę wynajmu apartamentów
w zespole Marina Royale. Właścicielom mieszkań zapewnia to przychody z inwestycji oraz daje możliwość wypoczynku w swoim apartamencie bez żadnych ograniczeń czasowych.

– Koncepcja naszych budynków zakłada możliwość całorocznego
korzystania zarówno z mieszkań, jak i bogatej infrastruktury. Od
doskonałego zaplecza gastronomicznego, oferowanego m.in. przez
restaurację Brasserie LIDO w istniejącej już w rezydencji UltraMar,
przez wewnętrzny basen, klub fitness, salę zabaw dla dzieci, punkty handlowo-usługowe, po sale konferencyjno-bankietowe, które
powstają w kolejnym budynku. To część wieloletniego projektu,
które realizujemy w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających
się miejscowości nadmorskich w Polsce – mówi Thomas Schoutens,

POC Partners to belgijski deweloper z ponad 25 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w budowaniu i zarządzaniu nadmorskimi
rezydencjami. Dotychczas zrealizował 90 projektów głównie nad
Morzem Północnym i Bałtyckim. Inwestor stosuje w swoich realizacjach materiały wysokiej jakości.
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Udany 39. Koszaliński
Festiwal Debiutów
Filmowych Młodzi i Film

I

Ekipa filmu 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Ponad 80 filmów młodych polskich filmowców
walczyło w dniach 1-5 września br. o nagrodę
Jantara w różnych kategoriach. Przynajmniej dwie
produkcje (,,25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy” i „Supernova”) nagrodzone przez
publiczność i jury profesjonalne zagoszczą
na dłużej na ekranach polskich kin, stanowiąc
bardzo udane debiuty reżyserskie.

Bartłomiej Kaczmarek

Agata Kurzyk

Martyna Majewska

Michał Szcześniak i Ewa Szwarc

Ekipa filmu SUPERNOVA

J

ury konkursu filmów pełnometrażowych pracowało w składzie: Ewa Puszczyńska (przewodnicząca), Małgorzata Szyłak,
Bodo Kox, Mateusz Pacewicz i Mikołaj Trzaska. Jury Konkursu
Krótkometrażowych Debiutów Filmowych stanowili w tej edycji
MiF: Paweł Maślona (przewodniczący), Marta Frej, Magdalena Popławska, Anna Różalska i Radosław Ochnio.
NAGRODA SPECJALNA SIECI KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH
w kategorii NAJLEPSZY DEBIUT PEŁNOMETRAŻOWY
„Żelazny most” w reżyserii Moniki Jordan – Młodzianowskiej
NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
„Maria nie żyje” reż. Martyna Majewska
NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM PEŁNOMETRAŻOWY
„Supernova” reż. Bartosz Kruhlik
NAGRODA PUBLICZNOŚCI ZA FILM PEŁNOMETRAŻOWY
„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Wyróżnienie Ale kino+ za krótkometrażowy film dokumentalny
Katarzyna Warzecha za film pt. „We have one heart”

JANTAR 2020 ZA DŹWIĘK DO FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO
Irena Suska za udźwiękowienie filmu pt. „Noamia” reż. Antonio Goldamez

JANTAR 2020 za krótkometrażowy film fabularny
Martyna Majewska za film pt. „Maria nie żyje”
Wyróżnienie Ale kino+ za krótkometrażowy film fabularny
Damian Kosowski za film pt. „Zanim Zasnę”

JANTAR 2020 za zdjęcia do filmu krótkometrażowego
Kajetan Plis za zdjęcia do filmu pt. „Noamia” reż. Antonio Goldamez

JANTAR 2020 za muzykę
Agata Kurzyk za muzykę do filmu „Fisheye” w reż. Michała Szcześniaka

JANTAR 2020 za krótkometrażowy film animowany
Zuzanna Stach za film pt. „Z czosnkowym wziełem”
Wyróżnienie Ale kino+ za krótkometrażowy film animowany
Daria Kopiec za film pt. „Własne śmieci”

JANTAR 2020 za zdjęcia
Bartłomiej Kaczmarek za zdjęcia do filmu pt.: ,,25 lat niewinności”
w reż. Jana Holoubka

JANTAR 2020 za krótkometrażowy film dokumentalny
Paweł Chorzępa za film pt. „Synek”

JANTAR 2020 za odkrycie aktorskie
Lena Nguyen za rolę w filmie pt.: „Smak Pho” w reż. Mariko Bobrik

I
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Bartłomiej Kaczmarek

Jan Holoubek

Odkryj perfumeryjne arcydzieła
stworzone przez MISTRZÓW

Joanna Dobrzańska

Lena Nguyen

Fisheye

JANTAR 2020 za główną rolę kobiecą
Julia Kijowska za rolę w filmie pt.: ,,Fisheye” w reż. Michała Szcześniaka
JANTAR 2020 za główną rolę męską
Piotr Trojan za rolę w filmie pt.: ,,25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy” w reż. Jana Holoubka
JANTAR 2020 za scenariusz
Andrzej Gołda za scenariusz do filmu pt.: ,,25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
JANTAR 2020 im. Stanisława Różewicza za reżyserię
Jan Holoubek za reżyserię filmu pt.: ,,25 lat niewinności. Sprawa
Tomka Komendy”

reklama

WIELKI JANTAR 2020 za pełnometrażowy debiut fabularny
„Supernova” w reż. Bartosza Kruhlika

BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962
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Razem napisali
książkę
po angielsku
To było prawdziwe wyzwanie.
W minionym roku szkolnym dzieci uczące
się języka angielskiego w Centrum
Języków Obcych Arena spotykały się
ze swymi nauczycielkami dodatkowo
w soboty. Czytały angielskojęzyczną
wersję „Baśni z tysiąca i jednej nocy”,
odbyły warsztaty pisarskie, a później
napisały wspólnie własną opowieść.

W

łaściwie to napisały dwa opowiadania, które złożyły się na książkę „The other side of Neverland”.
Premiera wydawnictwa odbyła się na początku
września br. w obecności rodziców młodych autorów.

Zajęcia były dobrowolne i bezpłatne. Uczniowie pracowali w dwóch grupach, a każda z nich miała dwie menedżerki
koordynujące wspólny wysiłek. Zadaniem zespołów było
przygotowanie spójnych tekstów w języku angielskim, które
poddane ostatecznej korekcie przez nauczycielki, stały się
treścią książki. Złożyła ją i pięknie zilustrowała Magdalena
Piłaszewicz.

Jak podkreśla Amy Szymańska, założycielka i właścicielka Areny, w projekcie „My
Story” chodziło (oprócz doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem
obcym) o aktywność wykraczającą poza szkolną sztampę, pracę zespołową, rozwijanie kreatywności i spędzanie czasu na czymś innym niż siedzenie przy komputerze czy smartfonie. – Miłość do czytania, tak jak sztuka pięknego wypowiadania się, powoli zanika. Cieszę się, ze nasi uczniowie zaangażowali się w projekt
i udowodnili, że tak „staroświecka” czynność jak czytanie i pisanie książki może
być świetną zabawą, przynoszącą dużo satysfakcji – podkreśla Amy Szymańska.
Uczestnicy grupy 1: Gracjan Marcinowicz, Franciszek Nowe, Julia Musiał, Jan
Witkowski, Alicja Nestorowicz, Natalia Litwin, Mateusz Bryła oraz w roli menedzerek: Karolina Kowalska i Aleksandra Solińska; nauczyciel: Khouloud Hkimi.
Uczestnicy grupy 2: Wiktor Kuklewski, Wiktor Duzinkiewicz, Wiktor Harasym,
Emilia Kowalska, Mikołaj Hołowaty, Hanna Jaśkiewicz, Amelia Wojciechowska,
Adam Tatarowicz oraz Aleksandra Kuźbicka, Amelia Klinowska (menedżerki); nauczyciel: Fedia Harrath.
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18 lat Galerii Emka
Działa dopiero 18 lat, ale wydaje się, jakby istniała od zawsze. Mocno wrosła w tkankę miejską
Koszalina, służąc nie tylko za miejsce zakupów, ale również spotkań, rozrywki oraz wydarzeń
kulturalnych i charytatywnych. Ograniczenia sanitarne wywołane pandemią koronawirusa
uniemożliwiły Galerii Emka zorganizowanie hucznej imprezy z okazji „osiemnastki”. Z konieczności
świętuje więc skromniej, w gronie swoich rówieśników, którzy wyłonieni w urodzinowym konkursie
wcielili się w role modeli okolicznościowej sesji zdjęciowej. Mamy przyjemność zaprezentować
ją na łamach „Prestiżu”, rozmawiając z Jackiem Sikorskim, od 14 lat dyrektorem Galerii, o jej
przeszłości i przyszłości.
Zdjęcia: Łukasz Jamros
Stylizacje: Marta Waluk
Make-up: Adriana Styrenczak STUDIO KLASYKA
Produkcja: ZuZing Zuzanna Giersz
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gości, dzień wcześniej obejrzeli ją jako pierwsi ludzie poruszający się
na wózkach inwalidzkich albo z innymi niepełnosprawnościami. Przekonali się, że galeria została zaprojektowana i wybudowana również
z myślą o nich.
- Galeria Emka powstała jako lokalne przedsięwzięcie biznesowe.
Projekt stworzyło miejscowe biuro architektoniczne. Jest więc
prawdziwie koszalińska.
- Projekt to dzieło znakomitej pracowni HS99, która wtedy już się
przebijała na rynku, ale swojego profesjonalizmu dobitnie dowiodła,
przygotowując plany Emki. Powstała niebanalna bryła, która się dotąd nie zestarzała. Podobnie projekt wnętrz miał autorski, niesztampowy charakter.
- A jednak w 2017 galeria została gruntownie zmodernizowana.
- Modernizacja dotyczyła wnętrza, a nie bryły. Odnowiliśmy budynek
Emki, dostosowując go do nowych, wysokich standardów obowiązujących na rynku. Znów mieliśmy szczęście trafić na znakomitych
projektantów - z jednej z czołowych pracowni architektonicznych
VSF-creative. Unowocześniliśmy systemy odpowiadające za wygodę
i bezpieczeństwo klientów. Pojawiły się najnowsze instalacje przeciwpożarowe, wyjścia ewakuacyjne, dodatkowe klatki schodowe
i taśmy ruchome. Większość lokali wyremontowaliśmy gruntownie,
a część z nich przeszło całkowitą metamorfozę. Dzięki maksymalnie
podniesionym sufitom, wysokim witrynom oraz starannie dobranemu oświetleniu sklepy oraz powierzchnie wspólne nabrały elegancji.
- Poza tym powstała wyodrębniona strefa restauracyjna, czyli tak
zwany food court.
- Aranżacja tej przestrzeni wykorzystuje motywy morskie. Pojawiło
się jasne drewno, żeglarskie liny, marynistyczne dekoracje, industrialne lampy i falujący sufit. Całość tworzy trochę plażowy klimat, stąd
nazwa Food on the beach i jak wiemy z rozmów z klientami, bardzo
się im podoba.
- Nowa forma wnętrz Emki szybko się przyjęła. Obecnie już chyba
nikt nie pamięta, jak wyglądały one w poprzedniej aranżacji?
- Tak, zmiany bardzo szybko znalazły akceptację. Znów można powiedzieć, że Koszalin na nie czekał. Modernizacja była operacją na
żywym organizmie, bo galeria cały czas działała. Klienci obserwowali prace z zaciekawieniem. Kiedy z nimi rozmawiałem, dopytywali
o szczegóły. Uzyskaliśmy znakomity efekt. Od momentu modernizacji Emka jest wciąż ta sama, a jednak inna. Odwiedza nas dużo więcej
osób, poszerza się grono stałych klientów.

Z dyrektorem Galerii Emka Jackiem Sikorskim
rozmawia Andrzej Mielcarek.

Z

anim zaczął Pan w niej pracować, bywał Pan klientem Emki?
- Oczywiście. Cały Koszalin robił w niej zakupy. Galerią Emka
kieruję od 2006 roku, ale tak jak wielu koszalinian pamiętam
również jej początki. Była wyczekiwana. Nic dziwnego, że kiedy
w 1999 roku powstał jej projekt, wzbudzał ogromne zainteresowanie. Podobnie jak budowa, która rozpoczęła się 24 kwietnia 2001
roku wmurowaniem kamienia węgielnego.

- Emka nigdy nie bała się nowości. Wystarczy przypomnieć, że to na
niej pojawił się pierwszy w mieście ekran ledowy.
- To była rewolucja. Nie wszystkim się ten ekran spodobał, bo był
widoczny z daleka i na przykład niektórzy kierowcy twierdzili, że im
przeszkadza. Ale szybko spowszedniał i stał się charakterystycznym
elementem nad wejściem głównym. Wykorzystywaliśmy go, tak jak
obecnie, do wyświetlania reklam i komunikatów, ale pozwalał również na zorganizowanie kina letniego przed galerią. Dotrzymujemy
kroku nowościom, bo proszę zauważyć, że od pół roku oferujemy kierowcom aut elektrycznych stanowiska szybkiego ładowania baterii
samochodowych.

- Skąd to wyczekiwanie, o którym Pan wspomniał?
- Koszalin, miasto ponad stutysięczne, potrzebował nowoczesnego
kompleksu handlowego, umożliwiającego robienie zakupów, a jednocześnie oferującego atrakcje gastronomiczne i rozrywkowe. Powstanie Emki było sygnałem przełamania stagnacji lat dziewięćdziesiątych, niejako dowartościowywało nasze miasto.

- Pan od kilkunastu lat obserwuje zmiany w postawach konsumentów. Co najbardziej rzuca się w oczy?
- Handel, a więc i zachowania konsumenckie, modyfikuje przede
wszystkim Internet. Tam przeniosła się duża część handlu. Sklepy
tradycyjne wciąż mają istotną przewagę, bo towar w nich można
obejrzeć, dotknąć, sprawdzić, a ubrania czy obuwie przymierzyć. Ale
przede wszystkim zapewniają bezpośredni kontakt ze sprzedawcą
i to wciąż jest wielka wartość.

- W pierwszych dniach oficjalnego otwarcia Emkę odwiedziło 70 tysięcy osób. Ale mało kto wie, że było również otwarcie nieoficjalne,
bardzo szczególne.
- To fantastyczna historia, która pokazuje, że w naszym przypadku
hasło przyjaznego stosunku do osób niepełnosprawnych nie jest pustym sloganem. Zanim bowiem galeria otworzyła się na wszystkich
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- Galeria Emka od swego początku jest nie tylko miejscem handlu,
ale również angażuje ludzkie emocje, organizując samodzielnie lub
goszcząc pod swym dachem rozmaite wydarzenia. Na ile pandemia
ograniczyła tę aktywność?
- Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc stosujemy się do wszystkich zaleceń sanitarnych. Jednym z nich jest konieczność zachowania
dystansu społecznego, dlatego nie ma mowy obecnie o koncertach
czy dużych eventach z udziałem publiczności.

I

kiem Wodnym Koszalin, a to również przekłada się na różne wydarzenia, które mają miejsce w Emce.
- Nowością są cykliczne, najczęściej przedświąteczne kiermasze
produktów regionalnych.
- Już od dwóch lat odbywają się w Emce takie targi regionalne. We
współpracy z Koszalińskim Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa promujemy tradycyjną żywność i jej lokalnych wytwórców. Dzięki temu
Koszalin dowiaduje się, że w okolicy powstają znakomite sery dojrzewające, przetwory owocowe, wędliniarskie, piekarnicze.

- W przeszłości Emka gościła mnóstwo ciekawych wydarzeń.
- Aż trudno uwierzyć, ile ich było i jak były różnorodne. Emka nieodpłatnie udziela przestrzeni organizacjom charytatywnym. Takim
jak Kiwanis, WOŚP, koszalińskie fundacje Magia i Zdążyć z Miłością, które swoje pierwsze eventy miały właśnie u nas. Od początku istnienia Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ja i Ty,
wspieramy go. Systematycznie – niemal co dwa tygodnie – gościmy
mammobus albo inny mobilny punkt badań profilaktycznych i obserwujemy, że koszalinianie to bardzo doceniają, bo korzystają z tej
bezpłatnej diagnostyki.

- Wróćmy jeszcze na chwilę do handlowania, a właściwie do najemców. Jak się dobiera dzierżawców pod względem reprezentowanych przez nich branż, żeby uzyskać odpowiedni mix?
- Proces zawierania umów z najemcami, a wcześniej ich doboru, nazywany jest komercjalizacją powierzchni handlowej. Zajmują się tym
wyspecjalizowane firmy. My korzystamy z usług jednej z nich. Jej pracownicy mają ogromne doświadczenie i wiedzą, jak dobrać marki i jak
dużą powierzchnię zaproponować poszczególnym, żeby w efekcie
powstała mieszanka satysfakcjonująca klientów galerii jako całości.
Myślę, że nam się to udało. Mamy szczęście do najemców, bo współpraca układa się znakomicie. Pomagamy sobie nawzajem, choćby
przez to, że Emka w ramach swego marketingu ich promuje, a oni –
reklamując swoje sklepy – promują nas.

- To zaangażowanie charytatywne, ale były również rzeczy typowo
rozrywkowe.
- Gościliśmy gwiazdy takie jak Margaret, Kasia Cerekwicka, Daria
Zawiałow czy Czesław Mozil, zanim stał się powszechnie znany. Jurorami w naszym talent show byli Adam Sztaba i Elżbieta Skrętkowska.
Gościliśmy regionalne eliminacje Miss Polski, pokazy mody z udziałem VIP-ów. Nawet pełnomorski jacht zmieścił się pod naszym dachem, a wszyscy zastanawiali się, jak udało się nam go wprowadzić do
wnętrza galerii. Na pewno wiele osób pamięta wystawę eksponatów
ze zbiorów pana Krzysztofa Hendzla, koszalińskiego kolekcjonera
zabytkowych samochodów i innych pojazdów. Było tego mnóstwo.
Trudno tutaj wymienić dziesiątą część atrakcji. Warto podkreślić, że
systematycznie współpracujemy z Urzędem Miejskim, Centrum Kultury CK105, z Politechniką Koszalińską, ze szkołą muzyczną, z Par-

- Czego można Emce życzyć na kolejne lata?
- Na pewno rozbudowy, która jest przygotowywana przez właściciela. Jej zarys już istnieje, ale za wcześniej jest na szczegóły. Kiedy
zapadną ostateczne decyzje, na pewno szybko się nimi pochwalimy.
A poza tym można nam życzyć jeszcze liczniejszego grona zadowolonych, powracających klientów. No i tego, czego życzymy sobie
wszyscy: żeby skończyło się zagrożenie koronawirusem, a wraz nim
wróciła możliwość powrotu do w pełni normalnego życia. Pomysłów
na ciekawe wydarzenia nam nie brakuje.

Najważniejsze wydarzenia z życia Emki
1999 – powstanie projektu Galerii Emka
24 kwietnia 2001 – wmurowanie kamienia
węgielnego i rozpoczęcie budowy
20 czerwca 2002 – otwarcie Galerii Emka
2004 – finał konkursu Miss Galerii Emka
2004 – wykupienie udziałów Miasta i Sano przez
Marka Kwaśnickiego
2005 – eliminacje do Mistrzostw Świata Karaoke
i turniej wspinaczkowy
2006 – uroczysta msza z okazji XV-lecia
pielgrzymki Jana Pawła II do Koszalina
2006 – Galeria Emka zyskuje nowego właściciela
– brytyjski fundusz inwestycyjny LCP Properties
2007 – 5. urodziny Galerii Emka
2009 – letnie kino samochodowe Galerii Emka
2012 – huczne 10 urodziny Galerii Emka
2016 – początek wielkiej metamorfozy Emki
20 maja 2017 – huczne otwarcie po metamorfozie
2018 – Craftmania w Galerii Emka
2019 – rusza Klub Emki
2020 – Galeria Emka wchodzi w dorosłość
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Galeria Emka kończy w 2020 roku 18 lat i żeby
uczcić tak wyjątkowe urodziny w tak nietypowych warunkach, w sierpniu ogłoszono konkurs dla rówieśników galerii na twarz urodzinowej Emki.
Do konkursu zgłosiło się kilkanaście osób, z których jury, w skład którego weszli m.in. dyrektor
Galerii Emka Jacek Sikorski oraz redaktor naczelny magazynu „Prestiż” Andrzej Mielcarek,
wybrało pięcioro rówieśników Emki.
Wygraną w konkursie był udział w urodzinowej
sesji zdjęciowej, którą z przyjemnością Państwu
prezentujemy.
Na zdjęciu od lewej: Mateusz, Melania, Julia,
Aleksander, Emilia.
Aleksander
Jestem uczniem I LO w Koszalinie i mieszkańcem Koszalina. 18 lat
skończyłem w styczniu. Moim konikiem i pracą jest ratownictwo
wodne. Zainteresowałem się nim, kiedy chodziłem do Gimnazjum
Sportowego nr 1 w Koszalinie. Od czasu ukończenia potrzebnych
kursów co sezon pracuję na kąpieliskach morskich, a od niedawna
pilnuję bezpieczeństwa ludzi w koszalińskim aquaparku. Chciałbym
rozwijać swoją pasję, dlatego planuję studiować w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej w Warszawie, aby zostać strażakiem. Z Emką
mam związane same dobre wspomnienia. Pamiętam chodzenie
do Eldorado, odwiedzanie sklepu z zabawkami na pierwszym piętrze, oglądanie rybek w zoologicznym oraz jedzenie pasztecików
i picie granity na dole. Najlepsza oczywiście była ściana wspinaczkowa. Nie wiedziałem, że na górze trzeba było uderzyć dzwonek i w konsekwencji nigdy mi się nie udało tej ścianki zaliczyć.
Zatem z okazji waszych urodzin życzę i wam, i sobie, abyście mieli
okazję zrobić jakąś podobną atrakcję. Cieszę się, że mnie wybraliście, bo dzięki urodzinowej sesji zdjęciowej mam kolejne dobre
wspomnienie i przeżyłem kolejną fajną przygodę.

Julia
Od urodzenia jestem koszalinianką. 18 lat skończyłam w kwietniu,
ale ponieważ przez ostatni rok byłam stypendystką rotariańską
i przebywałam na rocznej wymianie szkolnej (uczęszczałam do High
School w Houston w stanie Texas, w USA), to tamtejsza host rodzina urządziła mi urodziny po raz pierwszy. Kolejne, w sierpniu, już po
powrocie, moja rodzina i przyjaciele zrobili mi tu w Polsce. Oprócz
podróży moją pasją od zawsze był taniec towarzyski, który długie
lata trenowałam w studiu tańca Pasja. Aktualnie jestem uczennicą
II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Uczę się w klasie
o profilu biologiczno-chemicznym, więc moje plany na przyszłość
wiążę z naukami medycznymi - być może będzie to farmacja lub stomatologia.

Mateusz
Mieszkam w Szczecinku i aktualnie uczę się w liceum, a 18 lat skończyłem 1 września. Mam dużo zainteresowań i hobby, ale jednym
z najważniejszych, któremu poświęcam najwięcej czasu jest filmowanie, montaż filmów i aktorstwo. Moją przyszłość chciałbym wiązać właśnie z filmem i obecnie staram się poświecić wszystko aby
nabrać doświadczenia przed kamerą oraz za nią. Planuję wybrać się
na studia za granicą (USA) na kierunek Filmmaking i to jest aktualnie
moje największe marzenie.

Mateusz
marynarka H&M 229,00 zł
spodnie H&M 119,00 zł
koszula H&M 89,90 zł
buty Wojas 219,00 zł
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Melania
marynarka H&M 139,00 zł
sukienka Monnari 269,00 zł
buty Wojas 239,00 zł
torebka H&M 89,99 zł
bransoletka Yes 159,00 zł
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Julia
sukienka H&M 139,00 zł
buty Wojas 239,00 zł++
kolczyki H&M 39,99 zł
pierścionek Yes 189,00 zł

I

Aleksander
marynarka H&M 229,00 zł
koszula H&M 89,90 zł
spodnie H&M 159,00 zł
buty Wojas 219,00 zł
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Emilia
marynarka Monnari 359,00 zł
spodnie Monnari 189,00 zł
buty Wojas 239,00 zł
torebka H&M 99,99 zł
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Emilia
Mieszkam w Niekłonicach pod Koszalinem. 18 lat skończę w grudniu. Na co dzień trenuję armwrestling, czyli siłowanie na rękę oraz
jazdę konną. Jestem mistrzynią świata i dwukrotną mistrzynią Polski w siłowaniu na rękę. Po ukończeniu liceum chciałabym dostać się
do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Swoją przyszłość wiążę
z pracą w wojsku, dokładnie właśnie w Marynarce Wojennej. Moim
obecnym marzeniem jest zakup własnego wierzchowca, aby spełniać się dalej w jednej z moich pasji, jaką jest jazda konna.

Melania
Obecnie chodzę do klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Dubois w Koszalinie. Wraz z przyjściem listopada skończę
moje upragnione 18 lat, co zarazem znaczy, że wejdę w jakimś małym stopniu w dorosłość. Będąc dzieckiem, zawsze marzyłam o połączeniu przyszłości z muzyką, ponieważ służyła mi jako inspiracja
i kształtowała mnie jako osobę. Mam nadzieje że uda mi się pogodzić moją pasję ze studiami, które zaczynam w przyszłym roku.

Szczególne podziękowania
za pomoc w realizacji sesji
dla Cafe Mondo oraz
Piekarni-Cukierni Asprod.
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Tomasz
Organek
Nie jestem żadnym
wywrotowcem
„Lubię Polskę, to mój kraj. Jeszcze chyba nie jestem na tym
etapie odrętwienia, żeby myśleć o wyjeździe do Tajlandii,
żeby sprzedawać leżaki na plaży. Czy coś w tym guście,
jak Florent − Claude Labrouset, bohater „Serotoniny”
Houellebecq’a” − mówi Tomasz Organek w rozmowie
z Pauliną Błaszkiewicz.
Rozmawiała: Paulina Blaszkiewicz / Fotografie: Karol Kacperski
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olski taniec narodowy – porozbijać sobie głowy, polski
taniec narodowy – pawie pióra i maniura. Miałeś chamie
złoty róg, ostał ci się ino twój ukochany demon, ojczyzny
wróg”- śpiewasz w swojej najnowszej piosence „Pogo”. Jesteś artystą społecznie zaangażowanym?
- Chcę nim być. Moje teksty bywają zaangażowane i publicystyczne.
One nie są polityczne, ale raczej społeczne, a przynajmniej tak lubię
o nich myśleć. Nie wyobrażam sobie bytowania na scenie po to, żeby
czuć się komfortowo, śpiewać bezpieczne piosenki, zarabiać pieniądze i udawać gwiazdę. Mam to w pompie, jak mówi się u nas w busie.
Jasne, że chcę się utrzymywać z muzyki, bo ona daje mi możliwości,
ale to nie jest priorytet. Nie po to zakładałem zespół. Mam dwie
ręce i jestem zdrowym facetem w średnim wieku. Umiem na siebie
zarobić. To, co robię bierze się z wiary w to, że warto mieć poglądy
i tego, że nie wolno się ich wstydzić. Poglądy to zaleta, a nie kłopot.
Objaw toczących się procesów myślowych, jakiejś ciągłej negocjacji
rzeczywistości z samym sobą. Chcę siebie postrzegać jako artystę
zaangażowanego, a nie być częścią głupiej rozrywki, którą nam
serwuje telewizja. Tym się karmi dziś ludzi. A ja ciągle mam przekonanie, że muzyka, sztuka, czy jakiekolwiek działania publiczne
powinny być powodowane jakąś myślą, ideą, a nie tylko chęcią nieskomplikowanej uciechy.

nierównością, polityką. Kiedyś nie mieliśmy za złe zespołom takim
jak Brygada Kryzys czy Republika, że ich przekaz był nacechowany
politycznie. Dzisiaj to się nagle zmieniło i jest fe.

- Masz coś przeciwko rozrywce?
- Absolutnie nie, sam jestem jej częścią. Rozrywka jest nieodzowna, bo zawiera element zabawy, tak bardzo nam przecież czasami
potrzebnej. Bez niej byśmy powariowali. Ale mi jednak chodzi o coś
więcej.

nie lubi osobowości. Jego naczelnym zadaniem jest bawić, nie przeszkadzać i nie zadawać zbędnych pytań. Natomiast dla twórców
z ambicjami to doskonały czas weryfikacji, cywilnej odwagi w prezentowaniu poglądów, obronie wartości, bardzo motywujący czas
do działania.

- Dlatego teraz kierujesz się w stronę punka?
- Nowa płyta będzie bardzo zróżnicowana. Jest trochę post-punka ale też dużo nowoczesnego grania spod znaku takich zespołów
jak Foals czy Foster the People. W muzyce najbardziej interesują
mnie emocje i poszukiwania. Będzie trochę publicystycznie, ale
i o miłości, bo to ona jest w końcu najważniejsza. Czasami czuję się
zmęczony tym wszystkim, co się dzieje wokół nas i chcę zaśpiewać
o tym, że ona go kocha, a on ją nie, czy coś w tym stylu. W tym też
tkwi głęboka prawda i ona o wiele bardziej nas dotyka niż to, co widzimy w telewizorze. A jeśli chodzi o gatunki, to dziś w roku 2020
są tylko konwencją, wydmuszką, którą można dowolnie wypełnić
treścią. Dziś cała siła muzyki polega na ich reinterpretacji. Mamy
XXI wiek. Cóż innego nam pozostało? Post-punk, to moim zdaniem,
najświeższa rzecz jaką dziś słyszę w gitarowej muzyce. To już cała
fala nowych zespołów z silnym przekazem społecznym, literackim
– Idles, Fontaines D.C., Viagra Boys. Punk zawsze się żywił biedą,

- Na czym polega ten czas weryfikacji?
- To, na kogo głosuję, to moja prywatna sprawa. Od tego są wybory.
Ja się przede wszystkim opowiadam za wartościami. Nie dzielę ludzi
na PiS, czy PO. To już jest nudne. Chciałbym rozmawiać o wspólnych
wartościach, takich jak wolność, swobody obywatelskie, tolerancja
i jakaś prawda o człowieku. A człowiek to bardzo złożona istota.
O wiele bardziej niż lewa i prawa strona jego wrażliwości. Nie chcę
oglądać jak policja leje ludzi na ulicach. Chciałbym, żeby każdy miał
równy dostęp do prawa, żeby sądy nie były upolitycznione, a ksiądz
z posłem nie mówili mi jak mam żyć. Nie chcę żyć w kraju, w którym
ludzi bije się za kolor włosów, bo i to się już dziś zdarza. Polskę podzielono i napuszczono na siebie. Za to mam pretensję do polityków.
Za cynizm i agresję.

- Byłeś jednym z pierwszych artystów, którzy po tym jak zdjęto
utwór Kazika z Listy Przebojów Trójki podziękował rozgłośni za
współpracę.
- Tak, ponieważ to była jawna cenzura. Doskonale wiem, co się tam
działo, jaka była atmosfera w Trójce. Bezkarnie i bezwstydnie zniszczono coś, co było wartościową częścią polskiej kultury.
- To dobre czasy dla artystów w Polsce?
- Dla artystów tak, bo jest o czym pisać, przeciwko czemu się buntować. Żyjemy w czasach przełomów, piętrzących się problemów.
Kryzys demokracji liberalnej, populizm, ekologia, hipernowoczesne
technologie, globalizacja, pandemie. Natomiast rozrywka sięga czasami już bardzo żenującego poziomu, ale jak widzę, tym chętniej jest
promowana przez publiczne i komercyjne media. Czasami to deklaracja polityczna, jak na przykład benefis Zenka Martyniuka w Filharmonii Podlaskiej, ale głównie to biznes jak każdy inny. A przecież
rozrywka też może być fajna. A jest nudna i tandetna. Króluje disco
polo i kalkowany hip hop. Wszystko brzmi tak samo. Mainstream

- Lubisz Polskę?
- Lubię, to mój kraj. Jeszcze chyba nie jestem na tym etapie odrę-

I

31

I

Nie dzielę ludzi na PiS, czy PO. To już jest nudne. Na kogo głosuję, to moja prywatna sprawa. Ja się przede
wszystkim opowiadam za wartościami i o nich chcę rozmawiać.

A co z tymi, którzy inaczej postrzegają tę budowę i inaczej układają cegły? Oni muszą się sformatować, bo większość ma rację?
Siłą demokracji jest jej różnorodność, pluralizm. Demokracja to
nie dyktat większości. O jej jakości świadczy poziom szacunku dla
mniejszości właśnie.

twienia, żeby myśleć o wyjeździe do Tajlandii, żeby sprzedawać
leżaki na plaży. Czy coś w tym guście, jak Florent - Claude Labrouset, bohater „Serotoniny” Houellebecq’a. Chociaż im jestem starszy, tym trudniej jest mi zmusić siebie do jakiegoś obowiązku, do
pewnej obywatelskiej powinności, poczucia odpowiedzialności.
Człowiek z wiekiem robi się leniwy, znudzony, cyniczny. Pełny. Najchętniej pojechałby nad jezioro i zapomniał o wszystkim, machnął
ręką. Ale jednak cały czas trzeba dawać świadectwo temu, o czym
się pisze i o dookoła gada. „You’ve gotta practise what you preach”,
jak śpiewa lubiany przez mnie Nick Cave. A to nie jest wcale takie
oczywiste.

- A gdzie Ty widzisz siebie na tzw. drabinie społecznej?
- Oj, ja nie jestem żadnym wywrotowcem. Jestem w samym środku
bezpiecznej do bólu klasy średniej. Z racji wykształcenia, pozycji
zawodowej, materialnej oraz świadomości. Jeżdżę dobrym samochodem i tak sobie się buntuję za cudze pieniądze. Dlatego też nie
śmiem nikogo pouczać ani oceniać. Ludzie mają prawo do swoich
wyborów, o ile te nie łamią prawa. Jestem demokratą i humanistą,
a przynajmniej z racji swoich przekonań do takiej pozycji aspiruję.
Mylę się i popełniam błędy ale równocześnie przyznaję sobie prawo do drugiej i trzeciej szansy. Bo tym z grubsza jest chyba życie.
Ciągłym zmaganiem się ze sobą.

- A nie masz wrażenia, że u nas zawsze istniało przekonanie, że najlepiej się nie wychylać, tylko wtopić w tłum i iść za innymi?
- Tak, to powszechna postawa. I nie dotyczy tylko nas, Polaków.
To chyba w ogóle jakaś cecha gatunkowa. Przecież człowiek to
istota stadna. Watahę prowadzi wadera, a zamyka basior - dwa
najsilniejsze osobniki w stadzie. Najbezpieczniej jest w środku.
I nie można mieć pretensji o to, że większość najlepiej czuje się
właśnie tam. Tylko rodzi się pytanie o poczucie własnej tożsamości, odrębności, jakiejś podmiotowości w grupie, tego typu rzeczy. Każda władza chce ze społeczeństwa stworzyć taką watahę
i obstawiać flanki, żeby mieć nad nią kontrolę. Dzisiejsza prawica
mówi językiem socjalistycznym. Musimy być razem, stworzyć
kolektyw, wszyscy musimy coś zbudować, być tacy, a nie inni....

- Czym się kierowałeś, pisząc tekst do utworu „Pogo”? Jest polski
niczym „Wesele” Smarzowskiego...
- Pomysł na tę piosenkę wziął się z „Wesela” Wyspiańskiego. Chodzi o chocholi taniec, czyli kolejną straconą szansę na pojednanie,
wspólne działanie wobec dziejowej potrzeby. Znowu nie potrafimy
się ze sobą porozumieć. Zderzamy się ze sobą, obijamy od siebie po
to, żeby samemu nie upaść. Zdało mi się, że tym chocholim tańcem

I

32

I

I

Lu d z i e

mogłoby dziś być pogo. Dość agresywny, bezładny taniec na wyniszczenie. W kontekście ostatnich wyborów, w których kraj podzielił się na dwie połowy traktujące siebie nawzajem dość wrogo,
to chyba dość trafna metafora. Chociaż nie brakuje głosów krytycznych w tonie: „Ej, Organek chyba nie byłeś nigdy w Jarocinie, bo nie
wiesz czym jest pogo.”
- A byłeś w Jarocinie?
- Pewnie, że byłem. Doskonale wiem, czym jest pogo, ale posłużyłem się przecież metaforą.
- Od kilku tygodni możesz ten utwór śpiewać na żywo. Jak to jest,
gdy się wraca na scenę po długiej przerwie?
- Po ośmiu miesiącach wróciliśmy na scenę. Przypominam, że przed
pandemią nieopacznie zrobiliśmy sobie kilkumiesięczną przerwę
w koncertowaniu. Jak się okazało, bardzo za nim tęskniłem. To inne
koncerty, bo dla 200-300 osób. Ludzie siedzą na krzesełkach, w maseczkach na twarzy. Ja te obostrzenia szanuję, bo nie chcę, by ktoś
zachorował, dlatego sam namawiam do tego ludzi. Byliśmy jednym
z pierwszych zespołów, który ogłosił trasę po poluzowaniu obostrzeń. Bilety z uwagi na koszty, są trochę droższe, więc zrobiliśmy
ludziom niespodziankę. Do każdego biletu dodajemy nasz singiel.
To, że ludzie przychodzą jest zaskakujące i miłe. Nie spodziewałem
się aż takich frekwencji. Ludzie boją się o swoje zdrowie i niektórym
zespołom się to nie udało. Tym bardziej jestem wdzięczny naszym
słuchaczom.
- To ciekawe, bo kiedyś powiedziałeś mi, że nie jesteś zbyt towarzyski, że dobrze czujesz się sam ze sobą. Lockdown Ci nie służył?
- Czułem się fatalnie w tym zamknięciu. Rzeczywiście dotarło do
mnie, jak bardzo potrzebuję do życia ludzi, chociaż zawsze miałem
się za skończonego mizantropa. Poza tym mocno ucierpiało moje
rozbuchane poczucie wolności. Świadomość, że czegoś mi nie wolno, mimo że z większością tych obostrzeń się na pewnym etapie zgadzałem. To dla mnie wartościowa lekcja.
- Co robiłeś w tym czasie w domu?
- To, co wszyscy. Czytałem książki, pisałem, oglądałem filmy. Kupiłem nawet konsolę do gier. Czasami trzeba odreagować czymś
mniej subtelnym, ale to nie trwało długo. Dwa dni pograłem i mi się
znudziło. Oddam ją chyba chrześniakom.
- Mówisz, że w lockdownie czułeś się fatalnie. Nie tylko nie grałeś
koncertów, ale też jak my wszyscy nie mogłeś pójść do kina, czy
teatru.
- Bardzo silnie poczułem, czym jest życie odarte z kultury, podporządkowane tylko podstawowym potrzebom, które można załatwić
przez telefon albo w obrębie swojego domu. Kultura jest przeżyciem grupowym. Nie można jej w pełni zrekompensować czytaniem
książki do poduszki, czy oglądaniem filmu na komputerze. Kultura
jest przeżyciem o charakterze kolektywnym. Dzięki wspólnemu
uczestnictwu, budujemy pewną społeczność, zyskujemy poczucie
bezpieczeństwa, nabieramy jakiejś grupowej tożsamości. To, że wybieramy ten a nie inny film, spektakl, koncert, sprawia, że stajemy się
częścią jakiejś grupy, dzięki której przeżywanie ma o wiele głębszy
sens.
- Wielu Twoich kolegów z branży otwarcie mówiło o tym, że pozbawiono ich dochodów. Aktorzy nie mogli grać w teatrach, akustycy nie mogli nagłaśniać koncertów. Chyba po raz pierwszy ludzie kultury zaczęli się bać o to, czy będą mogli wykonywać swój
zawód.
- Oczywiście. Z czymś takim nie mieliśmy wcześniej do czynienia.
W sektorze kreatywnym pracuje ok. 400 tysięcy osób. To część gospodarki, która generuje co roku ok. 4 procent PKB. I wcale nie są to
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- Masz komfort, że już niczego nie musisz?
- Zawsze miałem. Tak jestem skonstruowany. Nigdy nie byłem niczyim zakładnikiem. Jak coś mi nie pasuje, to tego nie robię. I to
wcale nie jest kwestia pieniędzy. Przez lata jadłem ziemniaki z patelni z cebulą, ale zawsze miałem ten komfort, że jestem wolny.
Nikt mnie nigdy nie zniewolił pieniędzmi. Odrzuciłem wiele ofert,
choćby reklam w telewizji , bo nie czułem się z tym dobrze. Może
kiedyś taką zrobię, ale na pewno na swoich warunkach. Robiłem
w życiu różne rzeczy po to, by się utrzymać. Pracowałem na przykład na zapleczu w bardzo popularnym programie „Kocham Cię
Polsko”.

tylko celebryci z pierwszych stron gazet ale przede wszystkim ludzie, którzy z dnia na dzień stracili pracę. Aktorzy na etacie, muzycy
sesyjni, akustycy, technicy, kierowcy, oświetleniowcy, właściciele
firm nagłośnieniowych. Cała rzesza ludzi, którzy pozostali bez środków do życia, często bez żadnych oszczędności. Bez kultury narody
giną, karłowacieją. Do znudzenia przeklejany w czasie lockdownu
cytat z Churchila o tym, o co warto toczyć wojnę, jest zasadny. Kultura to cywilizacja, jej wykwit i summa. I to bez wyjątku. Od dużych
metropolii, do najmniejszych wsi.
- To dlatego odwiedzasz małe miasta nie tylko na koncertach, ale
również na spotkaniach autorskich promujących Twoją książkę
„Teoria opanowywania trwogi”?
- Między innymi. Nie ma żadnego znaczenia, czy jadę na spotkanie
do Wrocławia, czy do Rypina. Ludzie mają podświadomą potrzebę uczestnictwa w kulturze, nawet tego nie nazywając wielkimi
literami. Chęć przeżycia czegoś ponad codzienną rutynę pozwala się odprężyć, odreagować emocje, przeżyć coś, co nie jest nam
dane, oczyścić się… Można tak wymieniać do woli. Bez kultury nie
ma życia. Ludzie bazgrali po jaskiniach nie dlatego, że ktoś im kazał,
ale dlatego, że czuli głęboką potrzebę skomentowania tego, co widzą i czują.

- Co znaczy „na zapleczu”?
- Grałem jako muzyk sesyjny. To był dobry czas. Wszyscy tzw.
snajperzy grali w tych programach. To była robota, ale też świetna
szkoła warsztatu i pokory. Wszystko jest po coś. Oprócz środków
na utrzymanie, dotarło do mnie też to, że się do tego nie nadaję. Za
duże ciśnienie, nerwy, zabieganie o nowy angaż co chwila. Nigdy nie
chciałem i nie umiałem być sesyjniakiem. Chciałem być niezależny
i mieć swój zespół.
- W czasie pandemii spotkałam się z opiniami, że już nic nie będzie
takie samo. Ty tak nie myślisz?
- Nie wierzę w to. Ludzie chcą wrócić do swoich przyzwyczajeń, do
swojej wygody. Życie będzie dokładnie takie samo jak było przed
pandemią i nie da się tego zatrzymać.

- Czym był dla Ciebie literacki debiut?
- Spełnieniem jakiejś aspiracji, połechtaniem ego. Chciałem to
zrobić od dłuższego czasu, bez względu na konsekwencje. Dzięki
książce mogłem się bardziej precyzyjnie wypowiedzieć w sensie

artystycznym ale też dookreślić swoją pozycję, etap na którym
jestem. Mentalnie, warsztatowo. Ktoś mnie pochwalił w recenzji,
ktoś objechał, ale zrobiłem to, co chciałem. Zbyt głęboko to we
mnie siedziało, żeby o tym zapomnieć albo zaniechać na przykład
ze strachu. To też wspaniała lekcja. Dużo mi dała. Wyciągam z niej
wnioski. Postaram się, żeby kolejna książka była lepsza. Wiem, że
będzie lepsza.

Tomasz Organek (1976), muzyk, kompozytor, autor
tekstów piosenek. Z wykształcenia jest filologiem
angielskim. Przygodę z muzyką zaczynał w Toruniu.
Był założycielem i członkiem zespołu Sofa, w którym
2007 roku otrzymał Fryderyka w kategorii nowa
twarz fonografii. W 2014 roku jako Organek wydał
debiutancką płytę „Głupi”, która okazała się wielkim
sukcesem. W 2016 roku ukazała się jego druga płyta
„Czarna Madonna”. Oba albumy uzyskały status platynowej płyty. Od kilku lat Tomasz Organek jest jednym
z najciekawszych artystów na polskiej scenie. W 2019
roku wydał powieść „Teoria opanowywania trwogi”.
Pracuje nad nową płytą i nową powieścią.

- Grasz, śpiewasz, piszesz, mówisz o ważnych sprawach. Wszędzie
pełno Organka, ale jurorem w popularnym show nie chcesz być...
Miałeś takie propozycje?
- Tak. Proponowano mi udział w takich programach jak „Twoja twarz
brzmi znajomo”, czy kilkukrotnie bycie jurorem w „The Voice of Poland” i kilku innych.
- Dlaczego odmówiłeś?
- Bo jak czegoś nie czuję, to tego nie robię.

I

34

I

DOMSTYL
największy salon
sprzedaży w regionie
BRAMY DRZWI OKNA PODŁOGI ROLETY

Twój Dom Twój Styl
ul. Morska 4a, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

Salon czynny:
pon-pt: 9-17
sob: 9-13
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Zamienić hobby w pracę
Sylwia Sobstel i jej pluszowe rękodzieło
„Rzuć wszystko i zacznij robić to, co kochasz” – tak z pewnością poradziłaby Sylwia Sobstel
komuś, kto chciałby tak jak ona, żyć na własnych zasadach i małymi krokami przekształcać
hobby w etat. Poznajcie twórczynię niesamowitych maskotek i jej Ciachu Ciach.
Autor: Anna Zawiślak / Fotografie: Adriana Styrenczak
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ani Sylwia jest przede wszystkim mamą. Za tym słowem idą
określenia: mądra, troskliwa, opiekuńcza, przewidująca, wyrozumiała... Rozmowa o dzieciach zdominowała nasze spotkanie przy kawie w deszczowe przedpołudnie, choć chcieliśmy jak
najwięcej dowiedzieć się o jej pracy. Zrozumieliśmy szybko, że nie
da się tych tematów rozdzielić, bo w życiu Sylwii Sobstel wszystko
płynnie się przenika.
Wychowała się pod Koszalinem w domu pełnym rodzeństwa. Nie
zawsze wszystko było dostępne od ręki, a to ze względu na pustki
w sklepach w latach osiemdziesiątych, a to z prostej rachuby finansowej. Jedno co nie zawodziło to fantazja: – U nas zawsze stała rozstawiona maszyna do szycia. Szyła mama i szyła babcia. Co chwilę
coś się przerabiało, doszywało, skracało. Przy gromadce dzieci to
była konieczność. Ja w maszynie do szycia widziałam coś magicznego. Coś ciągnęło mnie do niej. Pierwszy raz usiadłam do szycia
w wieku dziewięciu lat – wspomina pani Sylwia.
- Wtedy uwielbiałam zabawę lalkami, a w zasadzie nawet nie chodziło o same lalki, a o możliwość szycia i projektowania dla nich
ubranek. Szafa mojej Barbie „trzeszczała w szwach” – śmieje się nasza rozmówczyni. – Koleżanki często chciały pożyczać te ubranka
dla swoich laleczek, a więc była nieustanna potrzeba doszywania
kolejnych zestawów.
Jako nastolatka, pani Sylwia zaczęła szyć nie dla lalek, ale dla siebie.
Wraz z pierwszymi przeróbkami ubrań szuflady biurka, wtedy jeszcze uczennicy, pęczniały od karteczek, flamastrów, brokatu, pozłotek, wszystkiego co można byłoby przykleić do siebie. Kto w końcu
nie pamięta zeszytów „złotych myśli” czy pamiętników, a te w wersji
pani Sylwii były zdobione wszystkimi jej zdobyczami. – Po latach
śmiało mogę powiedzieć, że pociągało mnie wszelkiego rodzaju rękodzieło. Oczywiście niektóre rzeczy tworzone były z konieczności, choć zawsze miałam w tym wielką przyjemność - podsumowuje.
Sytuacja rynkowa zmieniała się, lata dziewięćdziesiąte, a potem początek lat dwutysięcznych w zasadzie zakończył etap kryzysowych
rozwiązań. W sklepach za większą czy mniejszą kwotę można było
ubrać się w miarę modnie. U Sylwii Sobstel potrzeba szycia poszła
na jakiś czas w odstawkę. Zaczęła się regularna praca na etacie, która - jak to w handlu - wypełniała w zasadzie cały dzień.
Przyszło szczęśliwe małżeństwo. Na świecie pojawił się syn Kubuś,
który przewartościował świat. Każda chwila z dzieckiem była cenna
i ważna. Pierwsze kroki, uśmiechy, to dawało wiele satysfakcji. Jednak kiedy maluch zaczął stawać się coraz samodzielniejszym chłopcem, pani Sylwii zaczęło brakować tego „czegoś”, wyłącznie dla siebie.
Znów jak kiedyś zaczęła zbierać karteczki, kleje, brokaty. Zainteresowała się techniką decoupage. Zaczęły powstawać pierwsze
zaproszenia, kartki urodzinowe i z życzeniami. Pocztą pantoflową
wieść o niezwyczajnych, ręcznie dekorowanych kartkach rozniosła
się wśród rodziny, sąsiadów, znajomych i znajomych znajomych...
Z czasem papierowe cacka klejone wieczorami trafiały do klientów
oddalonych setki kilometrów od Koszalina.
Pięć lat temu urodziła się Kalinka. Świat Sylwii Sobstel znów na
chwilę się zatrzymał. Wróciło pytanie, czego chce od życia. Szybka
decyzja: koniec z pracą na etacie, dzieci są najważniejsze, a wieczorami… kartki i nie tylko. Dla córeczki usiadła ponownie do maszyny
i uszyła pierwszą pluszową maskotkę. Kolejną dostał synek, a następne znalazły swych opiekunów w już innych domach.
Wszystko potoczyło się naturalnym rytmem: tkaniny, projekty konstrukcji, ubranka dla króliczków, myszek, bo przecież dobrze, aby je
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w coś odziać. Mikroskopijne buciki, szelki, spodenki, kokardki podbiły serca wielu dziewczynek i chłopców, no i przede wszystkim ich
mam.
Wieczorami, kiedy wykąpane dzieci smacznie zasypiały, pani Sylwia siadała do szycia. A właściwie do fastrygowania, modelowania
i wycinania wzorów, aby szumem igły i kołowrotka nie budzić maluchów. Maszynę odpalała, kiedy dzieci były w przedszkolu lub na
spacerze z tatą. W takich właśnie warunkach powstawały pluszaki
z okazji narodzin, na roczek, na pamiątkę ważnego wydarzenia, od
cioci, od chrzestnych, pod choinkę, na prezent. Wędrowały do wielu
domów, czasem dalekich.
Obecnie Sylwia Sobstel szyje na „pełen etat: - Dzieci podrosły, całe
przedpołudnia są poza domem, a ja nie wyobrażam już sobie, abym
mogła robić coś innego. Równo trzy lata temu założyłam firmę,
skorzystałam też z dotacji z Urzędu Pracy. Tym zastrzykiem finansowym doposażyłam pracownię w niezbędne akcesoria i wystartowałam z własnym biznesem pod nazwą Ciachu Ciach Pracownia
Rękodzieła – tłumaczy. - Pierwszy rok nie był jakimś niesamowitym
sukcesem, choć z miesiąca na miesiąc liczba zamówień rosła. Założyłam też konto na Instragramie i FB, na którym można zobaczyć
nad czym pracuję. Każdą myszkę, króliczka, misia czy laleczkę można spersonalizować. Nadać jej imię, ubrać w ubranka w ulubionej kolorystyce, jest jednak spora ilość klientów, którzy pozostawiają mi
całkowicie dowolną rękę, a to lubię najbardziej – relacjonuje.

ale to chyba pojawienie się dzieci i tych wszystkich tkanin, które od
zawsze mnie inspirowały, postawiło „kropkę nad i”. Szyjąc maskotkę, myślę o tych małych rączkach, do których ona niebawem trafi.
Dopinając ostatnie szwy w tkaninie, myślę już o kolejnym projekcie. Cały czas chcę robić coś więcej, coś ciut bardziej oryginalnego.
Ogromnie cieszy mnie to, że osoby, które zamawiają u mnie pluszaki
albo kartki, doceniają rękodzieło, bo przecież zabawkę czy kartkę
okolicznościową można kupić wszędzie, a oni jednak wolą inaczej
i wracają do mnie z kolejnymi pomysłami.

Po chwili dodaje: - Wiem już, że to co teraz robię, jest naprawdę
moje, choć długo i żmudnie sprawdzałam, która gałąź rękodzieła
jest mi najbliższa. Próbowałam wielu rzeczy i wszystko lubiłam,

Do Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu, ale pani Sylwia Sylwia
przygotowuje się do sezonu świątecznego. - Moje produkty od
zawsze można było kupić w Internecie, więc pandemia wiele nie
zmieniła w moim systemie pracy. Mam kilka tkanin, zakupionych
wcześniej i już teraz wiem, że idealnie sprawdzą się w świątecznych
odsłonach moich misiaczków.
Od jakiegoś czasu mamie pomaga Kalinka: - Kiedy tylko może, pomaga mi w wypychaniu maskotek. Zauważyłam też, że tak jak i mnie
kiedyś, tak i ją zachwyca magia maszyny do szycia. Lubi przekładać
tkaniny i obserwować, jak upinam szpilkami drobne elementy. Czasem tylko pyta, gdy bardzo spodoba jej się jakiś wzór: „Mamo, a czy
mi też taką uszyjesz?”. Jest zatem moją recenzentką, bo skoro jej się
coś spodoba, to znaczy, że osiągnęłyśmy efekt „wow”.
- Wszystkiego nauczyłam się sama. Śledziłam branżowe pisma, studiowałam wykroje i podpatrywałam zawodowe krawcowe. Talent
talentem, ale szycie po prostu wymaga wielu prób i doświadczeń.
Jestem bardzo krytyczna wobec siebie i niełatwo się czymś zachwycam, tym bardziej swoimi pracami. Marzą mi się kolejne wzory
i modele moich maskotek. Kiedy zamykam się w domu przy maszynie, mój świat staje się bezpieczny, miękki i z tylko dobrymi fluidami.
Czy można więc mieć lepszą pracę? Nie sądzę – z uśmiechem kwituje Sylwia Sobstel.

Sylwię Sobstel oraz jej prace pod
szyldem Ciachu Ciach znajdziecie:
/ Ciachu Ciach Pracownia Rękodzieła
/ Ciachu_Ciach
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Oferujemy:
• wiązanki ślubne
• okolicznościowe
• kwiaty
• bukiety na
każdą okazję
• wiązanki
pogrzebowe
• wieńce

Zapraszamy codziennie: poniedziałek - sobota 8-20, niedziela 10-17
Koszalin ul. Poł tawska 3, kom. 666 083 848, 694 324 703
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Na krańcu języka
Średnio co dwa tygodnie wymiera jeden spośród sześciu tysięcy języków, jakimi
porozumiewa się świat. Większość zniknie bezpowrotnie, tylko część zostanie zbadana
i opisana. Naukowców zajmujących się językami zagrożonymi nie ma wielu. Dziedzina
jest fascynująca, wielopoziomowa, czasochłonna i bardzo wymagająca, zwłaszcza gdy
uprawia się ją w terenie. Jak Patryk Czerwiński, koszalinianin, który na wyspie Sachalin,
na krańcu Syberii bada język, którym mówi już tylko pięć osób.

Autor: Anna Makochonik

J

aka była Twoja droga do badań, które obecnie prowadzisz?
Językoznawstwem zainteresowałem się, studiując japonistykę.
Wybrałem je jako specjalizację i planowałem doktorat. Ostatecznie wyjechałem najpierw do Londynu, potem do Tokio i związałem się z branżą finansową. Po ośmiu latach praca w korporacji
zaczęła mnie coraz bardziej uwierać. Wracałem myślami do językoznawstwa. Od początku najbardziej interesowały mnie języki zagrożone. Zacząłem szukać profesorów i instytutów zajmujących się
interesującymi mnie językami, najpierw w Japonii, potem w Europie.
W końcu trafiłem na jednego z najlepszych specjalistów od języków,
którymi się obecnie zajmuję, prof. Andreja Malczukowa w Moguncji.
Spotkałem się z nim i podjąłem ostateczną decyzję o doktoracie.
Jaki język badasz?
W 90 procentach językami zagrożonymi mówią ludy zamieszkujące
w dżungli (Amazonia, Nowa Gwinea), ale zdecydowałem się na mniej
popularną Północ: Syberię i języki tunguskie. Między innymi dlatego,
że strukturalnie są podobne do japońskiego, z którym nie chciałem
tracić kontaktu. Wybrałem język ultyjski, znany wcześniej jako orokski, którym mówi się na wyspie Sachalin. Jest jednym z dziesięciu języków z tej rodziny i najbardziej z nich wszystkich zagrożonym.
Co to za społeczność?
Uilta to koczownicy. W przeszłości zajmowali się hodowlą reniferów.
Do II wojny światowej wędrowali z nimi po tajdze. Latem mieszkali w namiotach, zimą w chatach usypanych z ziemi i gałęzi. Jeszcze
70 lat temu żyli jak przodkowie sprzed kilkuset lat. Po wojnie społeczność została zmuszona do osiedlenia się we wsi przy kołchozie.
Hodowla reniferów w takim miejscu, jak można sobie wyobrazić, szła
słabo i społeczność Uilta na tym bardzo ucierpiała. Południowy Sachalin był terytorium japońskim, dopóki sowieci go nie „wyzwolili”.
Mężczyzn wsadzono do łagrów, większość z nich nie wróciła. Kobiety wychodziły za mąż za Rosjan. Ich dzieci w większości mówiły
już tylko po rosyjsku i w ciągu jednego pokolenia język ultyjski znalazł się na skraju wymarcia.
Celowo wybrałeś trudniejszy kierunek badań?
Dlaczego trudniejszy? Wbrew pozorom to do ludów z rejonów Amazonii czy Papui Nowej Gwinei trudniej jest dotrzeć. Najpierw trze-
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ba się przedrzeć przez dżunglę, potem na migi wytłumaczyć, o co
w ogóle chodzi, licząc, że nie zostanie się zabitym. Obszar Północy
jest lepiej rozwinięty pod względem infrastruktury czy edukacji i łatwiej się z jego mieszkańcami porozumieć. Poza tym język ultyjski
był wcześniej opisywany. Sachalin do 1945 roku był podzielony między Japonię i Związek Radziecki. Badali go językoznawcy z obydwu
krajów, w tym brat Józefa Piłsudskiego, Bronisław. Materiałów wyjściowych jest sporo, choć trzeba pamiętać, że to opisy sprzed stu lat.
Jak przygotowywałeś się do pracy?
Zacząłem od zgłębienia ogólnej wiedzy o językoznawstwie oraz
specyfice i praktycznych kwestiach badań terenowych. Musiałem
też nauczyć się rosyjskiego, a potem znaleźć osoby mówiące „moim”
językiem. Skontaktowałem się z naukowcami, którzy zajmują lub
zajmowali się językami tunguskimi, w szczególności ultyjskim. Jedną
z nich była japońska językoznawczyni i etnografka, która pracowała
na Sachalinie, choć badała tamtejsze języki w innym aspekcie. To ona
skontaktowała mnie z moimi obecnymi informantami.
Patryk Czerwiński bada język ultyjski,
jak wcześniej Bronisław Piłsudski.

Ciężko było namówić ich do współpracy?
Mnie się udało, ale faktycznie wielu badaczy ma z tym ogromny problem. Trzeba pamiętać, że przez ostatnie 400 lat Europejczycy wyrządzili rdzennym ludom na całym świecie mnóstwo krzywd. Niektóre – na przykład w Australii czy Kanadzie – mają świadomość, co im
zrobiono. W Związku Radzieckim ta świadomość była mniejsza. Społeczności są do nas nastawione w najgorszym wypadku neutralnie,
częściej gościnnie. Tacy też byli mieszkańcy Sachalina wobec mnie.
Z kim pracujesz?
Początkowo było to pięć pań w wieku 70-80 lat. Wszystkie urodziły
się w tajdze. Z jedną ostatecznie nie kontynuuję pracy, bo po zebraniu materiału okazał się on nieprzydatny. Druga z pań mówi po ultyjsku, ale bardzo trudno się z nią umówić na spotkanie. Poza tym woli
mówić o tym, co interesuje ją, niż odpowiadać na zadane przeze mnie
pytania. Natomiast jedna to fantastyczna rozmówczyni. Niezwykle
inteligentna, otwarta, rozumie w mig, o co mi chodzi. Trudności na
początku wynikały raczej z moich deficytów, bo nie wiedziałem, jak
sformułować pytanie, a i tak uzyskiwałem wartościowe odpowiedzi.
Po kilku spotkaniach nasza komunikacja przebiegała sprawniej.
Jak to wygląda w praktyce?
Sposoby pracy są dwa. Można zapisywać rozmowy informantów, potem je transkrybować i analizować. Rozmowy muszą być zaaranżowane, bo wprawdzie po ultyjsku panie mówią biegle, ale nie w życiu codziennym, więc nie ma możliwości „podsłuchania ich”. Można również
zadawać informantom konkretne pytania, zapisywać odpowiedzi i na
tej zasadzie budować obraz języka. Najczęściej wybieram tę metodę.
Pytam o daną konstrukcję gramatyczną, a panie podają mi jej wymowę, odmianę, przykłady użycia, tłumaczą, jak zmienia swoje znaczenie
w zależności od kontekstu. Zbieram wszystkie możliwe formy i odmiany słów, zapisuję je w jednym miejscu i analizuję. Bywa, że przypominają trudne do rozwiązania zagadki, bo jak każdy naturalny język, Uilta
też jest nie do końca logiczny i poukładany. Przydaje się znajomość
programów komputerowych do analizy ogromnej ilości danych, czy
chociażby napisania skryptu do zamiany alfabetu łacińskiego na cyrylicę, by móc zadawać moim rozmówcom pytania na piśmie.
To trudny język?
To zależy, co rozumiemy przez „trudność” języka. Subiektywnie oceniamy ją, biorąc pod uwagę podobieństwo do ojczystego; czy ma podobną fonologię (system dźwiękowy - dop. am), czy nasz aparat mowy
ma problem z jego używaniem; gramatykę, na ile jest ona skomplikowana oraz regularna: ilość form gramatycznych, odmian, wyjątków.
Wpływ na to ma m. in. to, czy język kształtował się w odosobnieniu,
czy w kontakcie z innymi językami. Im większy kontakt, tym bardziej
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język się upraszcza. W izolacji nietypowe odmiany i wyjątki się nawarstwiają i język się komplikuje. Język ultyjski rozwijał się w izolacji,
ale nie aż takiej, jak np. eskimoski, czukocki czy niektóre języki Indian
Ameryki Północnej, należy więc do umiarkowanie skomplikowanych.

I
dźwiękowych języka – dop. am) lub gramatyką. Badają też te zjawiska pod różnym kątem, np. kulturowym. Żeby kompleksowo opisać
dany język, trzeba poznać wszystkie te dziedziny, ale mnie najbardziej interesuje gramatyka, czyli morfologia (tzw. końcówki w języku
polskim) i składnia (szyk zdania). Poziomem skomplikowania i abstrakcji przypomina to matematykę, którą lubiłem, i z której byłem
niezły w szkole.

Na czym polega analiza języka?
Badamy różne mechanizmy zachodzące w głowie mówiącego w danym języku, które sprawiają, że wybiera takie, a nie inne słowa, formy gramatyczne, końcówki, odmiany. W języku polskim jest to na
przykład odmiana przez osoby lub czasy, w innych językach przez zupełnie inne kategorie gramatyczne. Język w ogóle jest niezwykłym
zjawiskiem. Nie zdajemy sobie sprawy, ile decyzji podejmuje mózg,
zanim wypowiemy jedno zdanie. Musi zadecydować, jakie dźwięki
wydać, by rozmówca je zrozumiał i odpowiednio zaklasyfikował.
Musi słowa w zdaniu odpowiednio odmienić i umieścić w adekwatnym miejscu. Musi też wziąć pod uwagę, co na temat danej sytuacji
rozmówca już wie i swój przekaz do tej wiedzy dostosować; znać
kontekst wypowiedzi. Wszystko to odbywa się błyskawicznie, wielopoziomowo i podświadomie.

Ktoś poza Tobą jeszcze bada ultyjski?
Obecnie tylko ja. Językami tunguskimi zajmuje się kilku badaczy,
głównie w Rosji, część jednak interesują inne aspekty, jak choćby
historyczny, czyli np. skąd się dana forma się wzięła i co nam mówi
o historii danej społeczności.
Jak szybko języki wymierają?
Wszystkich języków na świecie jest w tej chwili około 6 tysięcy. Od
czasu wielkich odkryć geograficznych wymierają w zastraszającym
tempie – średnio jeden co dwa tygodnie. Mniej więcej za 50 lat wymrze połowa, do końca wieku – 90 procent. Pozostaną głównie języki mające oficjalny status, jak angielski, francuski czy polski. Te, które
uda się do tego czasu zbadać, zyskają status opisanych, jak sumeryjski czy akadyjski. Po reszcie ślad bezpowrotnie zaginie.

Co jeszcze można poprzez badanie języka odkryć?
Język leży u podstaw i jest odzwierciedleniem całego naszego aparatu poznania. W języku formułujemy myśli, nazywamy i kategoryzujemy zjawiska w otaczającym nas świecie. Badanie języka umożliwia nam zrozumienie, jak funkcjonuje ludzki umysł. Tym się zajmuje
językoznawstwo kognitywne.

Pojawią się nowe?
Tak, ale nie w takim tempie, żeby te proporcje wyrównać.
Badasz skomplikowaną gramatykę wymierającego języka, którym
mówi pięć osób, na surowej, dalekiej Syberii. Masz poczucie, że zajmujesz się czymś niezwykłym?
Mam. Przede wszystkim cieszę się, że robię coś pożytecznego. Czuję, że używam moich talentów i umiejętności w dobrym celu i jest to
dziedzina w stu procentach kompatybilna ze mną, moją osobowością, predyspozycjami. Kiedy zajmowałem się finansami w korporacji, nie miałem poczucia pełnego zaangażowania, a rezultaty nie
dawały mi satysfakcji. Jeśli o coś mi w życiu chodzi, to o rozwój osobisty, a ta dziedzina niezwykle rozwinęła mnie jako człowieka, mimo że
pochłania mnóstwo energii i czasu. Do tego spotykam się na co dzień
z super inteligentnymi ludźmi, często też wspaniałymi osobami, które z pasją robią to, co lubią. To wszystko daje mi ogromną satysfakcję.

Co jeszcze może odzwierciedlać język?
Na przykład kulturę społeczności, która danym językiem mówi.
Przykładem jest język japoński. Japońskie społeczeństwo jest bardzo zhierarchizowane. W każdej możliwej dziedzinie życia – w pracy,
w szkole, w rodzinie, Japończycy są bardzo świadomi swojego miejsca w hierarchii. Ma to odzwierciedlenie w języku, innych form gramatycznych używa się w rozmowie z kolegą, z podwładnym, z szefem lub z Cesarzem.
Czy to działa też w drugą stronę, tzn. wbudowane w język aspekty
naszej kultury wpływają na to, jak formułujemy i wyrażamy myśli?
To postuluje teoria Sapira-Whorfa, współcześnie nazywana teorią
relatywizmu językowego. W zależności od tego, jakie wyrażenia są
możliwe w danym języku, formułujemy nasze myśli i wypowiedzi
w taki lub inny sposób. Widzę to po sobie. Kiedy mówię po japońsku,
nie tylko używam odpowiednich form gramatycznych w zależności
od statusu rozmówcy, ale też bardzo ostrożnie wyrażam swoje opinie, staram się nie narzucać swojego zdania. Jest to z jednej strony
specyfika japońskiej kultury, a z drugiej strony sam język, będąc
odzwierciedleniem tej kultury, kształtuje sposób wypowiedzi. Po
japońsku taki sposób mówienia jest bardziej naturalny niż - ujmę to
kolokwialnie - „walenie prosto z mostu”. Zauważyłem też, że jestem
zupełnie inaczej odbierany w zależności od tego, czy mówię po japońsku czy po angielsku.

Patryk Czerwiński dzieli czas między Koszalin, skąd
pochodzi, Moguncję, gdzie wykłada językoznawstwo ogólne i język koreański oraz Sachalin, gdzie
prowadzi badania nad wymierającym językiem
ultyjskim. Przez osiem lat był uczniem koszalińskiej
Szkoły Muzycznej, jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois. Japonią i językami
zainteresował się, mając 10 lat, czego sumą był
wybór japonistyki ze specjalizacją językoznawczą
na Uniwersytecie Warszawskim. Na V roku studiów
wyjechał na roczne stypendium do Japonii. Przez
osiem lat mieszkał i pracował w Londynie, przez
półtora roku w Tokio. Przez długi czas podróżował
po świecie – łatwiej wymienić miejsca, w których nie
był, niż te, w których był.
Mówi po angielsku, niemiecku, rosyjsku, japońsku
i koreańsku. Jak podkreśla, to że nimi mówi, nie
znaczy że je poznał. Jest w trakcie doktoratu na
Uniwersytecie w Moguncji. Jego temat: A Grammar of
Uilta (Orok)/ Gramatyka języka ultyjskiego (orokskiego).

Po co właściwie bada się języki wymierające?
Każdy język jest odzwierciedleniem kultury społeczności, w jakiej
się wykształcił. Mówi nam bardzo dużo o jej historii, sposobie postrzegania świata. Języki różnią się od siebie diametralnie, często
w bardzo zaskakujący sposób. Badając różne języki, budujemy pełniejszy obraz tego, jak ogólnie funkcjonuje ludzki język, a tym samym
aparat poznania. Jeśli próbowalibyśmy zbudować ten obraz tylko
na podstawie takich języków jak angielski, niemiecki czy hiszpański,
byłby on o wiele uboższy.
Na czym Ty się skupiasz w badaniach językoznawczych?
Dziedzina jest bardzo szeroka, różni badacze zajmują się różnymi
aspektami języka – słownictwem, fonologią (nauka o systemach
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Opel Grandland X Hybrid
– imponuje dynamiką, kusi komfortem

Grandland X, największy z SUV-ów marki Opel, zadebiutował na rynku trzy lata temu i z marszu
znalazł uznanie kierowców, o czym świadczy wzrastająca sprzedaż modelu. Niedawno pojawiła
się jego wersja hybrydowa, której pierwsze egzemplarze trafiły już do polskich użytkowników.
Bardzo udana wersja – od razu dodajmy. Z pewnością utrwali ona dobrą pozycję Grandlanda X
w bardzo konkurencyjnym segmencie samochodów typu SUV.
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Izabela Rogowska
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pel Grandland X Hybrid 4 występuje w dwóch odmianach –
z napędem na jedną i obie osie. My dzięki koszalińskiej firmie
Opel Dowbusz mieliśmy okazję poznać wersję 300-konną
napędzaną na wszystkie koła.

I

0 do 100 km/h i prędkość maksymalna 235 km/h to wyniki nieosiągane przez wiele samochodów uważanych za sportowe.
Świadomość, że samochód zawsze ma zapas mocy i można nim
bezpiecznie wyprzedzać w każdych warunkach jest jednym z czynników komfortu kierowcy. Generalnie jest to samochód wygodny.
Wysoka pozycja za kierownicą, dobra widoczność dzięki dużej szybie przedniej, łagodnie pracujący układ kierowniczy powodują, że
już po przejechaniu niewielkiej liczby kilometrów czujemy się w hybrydzie Opla jakbyśmy nią jeździli od zawsze.

Tak duża moc bierze się stąd, że Grandland X Hybrid ma trzy silniki.
Akumulator, z którego energię czerpią dwa silniki elektryczne można naładować z domowego gniazdka 230 V w ciągu nocy, a wallbox
(szybkie ładowanie) załatwi sprawę w niecałe dwie godziny. Autem
można przejechać w trybie elektrycznym około 60 km (wg procedury WLTP), co wystarcza zazwyczaj do codziennego poruszania się
po mieście.
Co warto zaznaczyć, hybrydowy zespół napędowy nie wpływa na
zmniejszenie ilości miejsca we wnętrzu auta. Jeden silnik elektryczny znajduje się pomiędzy silnikiem spalinowym a skrzynią biegów,
drugi przy tylnej osi, akumulatory zaś pod kanapą; siedzi się tam tak
wygodnie jak z przodu.

Opel Grandland X HYBRID 4 – charakterystyka
Napęd hybrydowy – silnik spalinowy + 2 elektryczne
Moc maks. układu napędowego - 300 KM
Maks. moment obrotowy układu - 520 Nm
Silnik spalinowy - benzynowy o pojemności 1598 cm3
Moc maksymalna sinika spalinowego - 200 KM
(przy obrotach 6000/min)
Maks. moment obrotowy silnika spalinowego
- 300 Nm (obroty 3000/min)
Silnik elektryczny przedni - moc maksymalna
110 KM (81 kW)
Silnik elektryczny tylny - moc maksymalna
113 KM (83 kW)
Pojemność baterii - 13,2 kWh
Skrzynia biegów - ośmiobiegowa przekładnia
automatyczna
Przyspieszenie 0–100 km/h - 6,1 s
Prędkość maksymalna - 235 km/h
Emisja CO2 - 30 g/km
Długość/szerokość/wysokość - 4477/1856/1609 mm
Rozstaw osi - 2675 mm
Masa własna - 1875 kg
Pojemność zbiornika paliwa - 53 litry
Pojemność bagażnika - 390 litrów

Kiedy akumulator jest naładowany, dwa silniki o mocy 81 i 83 kW
nie mają problemu z wprawieniem w ruch 1,9-tonowego auta i rozpędzeniem go do 135 km/h. Dopiero naciskając gaz do maksimum
(tzw. kickdown) albo po włączeniu trybów jazdy Hybrid lub Sport
do pracy zabiera się 200-konna turbodoładowana jednostka spalinowa. Hybrydowy SUV Opla zyskuje wtedy moc nawet 300 KM
i moment obrotowy 520 Nm, przenoszony na cztery koła. Silniki
elektryczne wspierają spalinowy w czasie przyspieszania, a przy hamowaniu odzyskują energię, pracując jako prądnice.
Niezależnie od prędkości, z którą jedziemy, pod prawą stopą zawsze
pozostaje duży zapas momentu obrotowego. Rzut oka na tabelę
z osiągami nie pozostawia złudzeń: przyspieszenie w 6,1 sekundy od
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Znakomicie zachowuje się ona na zakrętach. Grandland Hybrid ma
niżej umieszczony środek ciężkości od wersji benzynowych. Mimo
że nie jest lekki (waży aż o 375 kg więcej niż bazowa odmiana), prowadzi się go stabilnie.
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu.

Jeśli o komforcie mowa, warto podkreślić niski poziom hałasu odczuwanego w kabinie. Kiedy jedziemy z napędem elektrycznym to
nie dziwi, ale również silnik spalinowy jest niezwykle cichy. Zachowuje tę cechę nawet przy prędkości 100-120 km/h.

Podsumowując: Opel Grandland X Hybrid 4 to propozycja dla tych,
którzy wysoko sobie cenią komfort oraz poczucie bezpieczeństwa
i dla których cena nie jest najważniejszym kryterium wyboru samochodu. Wypuszczając na rynek ten wariant modelu Grandland producent nie zawiódł, bo udoskonalił auto już i tak znakomite. W konsekwencji nabywca kładzie ręce na kierownicy wozu, który od
pierwszych kilometrów da się lubić, jest ekonomiczny, ekologiczny
i wygodny. Jednocześnie będąc największym SUV-em w gamie marki, nie przytłacza swą masą, przyciągając wzrok zgrabną sylwetką,
której dopracowana linia przez długie lata będzie się mieściła w nowoczesnych trendach wzorniczych.

Żywiołem Grandlanda jest miasto. Dzięki wysokiemu prześwitowi
nie ma on problemów z wysokimi krawężnikami - parkuje w miejscach, które dla innych są niedostępne. Doskonała kamera cofania (a właściwie system kamer 360 stopni) wspiera przy tych manewrach kierowcę, zapewniając nawet w bardzo ciasnych miejscach
pełną ocenę otoczenia, ułatwiając dostrzeżenie potencjalnych zagrożeń, a przez to uniknięcie niepotrzebnych szkód.
Auto wyposażone jest w szereg nowoczesnych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa. Należy do nich adaptacyjny
tempomat (Adaptive Cruise Control), aktywny przy prędkościach
pomiędzy 30 a 180 km/h. Wspomaga on kierowcę przez przyhamowanie pojazdu, a nawet może całkowicie zatrzymać pojazd,
gdy niebezpiecznie zmaleje odległość między nim a pojazdem poprzedzającym. Z innych kluczowych systemów warto wspomnieć
układ utrzymania na pasie ruchu (monitoruje linie pasów na drodze
i delikatnym ruchem kierownicy sugeruje korektę toru jazdy, jeśli
kierowca niezamierzenie opuszcza zajmowany pas ruchu), układ

Opel Dowbusz, ul. Lniana 3, 75-213 Koszalin
Sprzedaż samochodów osobowych:
+48 94 341 51 20
Serwis samochodów osobowych:
+48 94 343 25 50
www.opel.koszalin.pl
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EQC 400 4Matic
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elektryczny SUV marki Mercedes-Benz
zapiera dech w piersiach

Pierwszym w pełni elektrycznym samochodem marki Mercedes-Benz stał się model EQC. W ślad
za nim mają się wkrótce na rynku pojawić kolejne, tworząc pełną linię bezemisyjnych pojazdów
z charakterystyczną gwiazdą na masce. O konsumencki test tego samochodu poprosiliśmy panią
Annę Łagodzicz-Pilarską, właścicielkę koszalińskiego Biura Rachunkowo-Finansowego Optimum.
Autor: Andrzej Mielcarek

I

48

I

I

MOTORYZAC J A

N

owy kompaktowy SUV niemieckiej marki wyposażony
został w dwa silniki elektryczne – po jednym na każdą oś.
Przedni zoptymalizowano pod kątem wydajności, a tylny
odpowiada za dynamikę jazdy. Razem dysponują one mocą 406 koni
mechanicznych (300 kW) i maksymalnym momentem obrotowym
o imponującej wartości 765 Nm.

I

Przykładowo – model Mercedes-Benz
EQC 400 4Matic można nabyć w
programie Lease&Drive już od 532,99
PLN netto miesięcznie (30% wstępnej
wpłaty leasingowej, okres leasingu
24 miesięcy, Łączny limit przebiegu
pojazdu - 20 000 km)

Akumulator o pojemności 80 kWh wystarcza na przejechanie do
450 km (według standardu testowego NEDC). Wiele zależy tutaj od
stylu jazdy kierowcy. Jeśli często będzie korzystał z maksymalnego
przyspieszenia albo długie odcinki trasy pokonywał z wysoką prędkością, energii starczy mu na krócej. Jednak przy jeździe rozważnej,
z wykorzystaniem możliwości odzyskiwania części energii, może
spokojnie liczyć na pokonanie na jednym ładowaniu wspomnianych
ponad 400 km. Model EQC ma fabrycznie zaprogramowane ograniczenie prędkości do 180 km/h – to informacja dla fanów niemieckich autostrad. Gdy prądu zacznie brakować, na trzeba zaplanować
40-minutowy postój przy szybkiej ładowarce 110 kWh (tyle czasu
potrzeba na uzupełnienie energii z poziomu 10 do 80 proc. naładowania).

Muszę przyznać, że kiedy uruchomiłam silnik, zwątpiłam, czy on
na pewno pracuje, tak był cichy. W czasie jazdy, kiedy pojawił się
szum opon, docierał on do kabiny, ale było w niej wciąż cichutko.
To kolosalna różnica między silnikiem elektrycznym a spalinowym.
Trzeba się do niej przyzwyczaić. Podczas manewrów w mieście, na
przykład cofania, kierowca może mieć obawę, czy piesi zauważą
jego samochód. Konstruktorzy pomyśleli o tym i wyposażyli Mercedesa EQC w dyskretny sygnał dźwiękowy, uprzedzający otoczenie
o obecności cofającego auta. Chwała im za to.

Omawiany samochód po swej rynkowej premierze zebrał bardzo
dobre recenzje. Nawet najbardziej krytyczni dziennikarze pisali, że
koncern Mercedes-Benz znów wyznacza standardy – tym razem
w segmencie aut elektrycznych. Opinie ekspertów są ważne, ale nas
- w naszym cyklu poświęconym testom konsumenckim – interesują
relacje koszalińskich kierowców. Tym razem o wypróbowanie auta
poprosiliśmy panią Annę Łagodzicz-Pilarską.

Kolejna obserwacja, która pojawia się natychmiast po ruszeniu
z miejsca: ten ciężki wóz jest niezwykle zwinny, w każdej sytuacji
tak samo dynamiczny. Do 100 km/h rozpędza się w nieco ponad
pięć sekund. To wynik lepszy niż w przypadku wielu samochodów
sportowych napędzanych tradycyjnie. Nie chodzi jednak o to, żeby
się z kimkolwiek ścigać, ale ta wyczuwalna – powiedziałabym aksamitna – moc rodzi zaufanie do samochodu. Generalnie odnoszę
wrażenie, że EQC bardziej płynie niż jedzie. Znakomite ma zawieszenie, dzięki czemu pokonywanie dziur na drodze albo progów
zwalniających jest niezwykle komfortowe.

Oto, co pani Anna powiedziała po dwudniowym korzystaniu z SUV-a niemieckiej marki: „Wsiadałam do Mercedesa EQC mocno
podekscytowana, bo po raz pierwszy w życiu miałam prowadzić samochód z napędem elektrycznym. Trochę się tego bałam, ale jak się
okazało, zupełnie niepotrzebnie. Po kilku minutach jazdy czułam się
w tym aucie, jakbym jeździła nim od zawsze. Jest niezwykle sympatyczne i intuicyjne, choć to przecież szczyt techniki motoryzacyjnej
opartej na elektronice.

We mnie ten samochód budzi mnóstwo skojarzeń kobiecych. Jest
silny a jednocześnie delikatny. Mimo pewniej miękkości, na drodze
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potrafi pokazać charakter. Przywodzi na myśl elegancję w najlepszym guście, zarówno jeśli chodzi o sylwetkę, jak i wnętrze.
Warto przez chwilę skupić się na samym wnętrzu. W aucie, które
testowałam, zastosowano szarość w połączeniu z beżem – zestawienie nieoczywiste, ale w tym przypadku dające ciekawy efekt.
Uwagę zwraca wysoka jakość materiałów wykończeniowych, ale
przede wszystkim perfekcyjna staranność wykonania, dopracowanie najmniejszego szczegółu. Proporcje poszczególnych elementów,
połączenie tworzyw o zróżnicowanej fakturze z metalem, subtelne
przeszycia tapicerki, smaczki takie jak przyciski sterujące pozycją
fotela (umieszczone na drzwiach na wysokości łokcia kierowcy)
układające się w jego kształt - to wszystko nie pozostawia wątpliwości, że znaleźliśmy się w aucie klasy premium.
Do tego ogromny wyświetlacz, zajmujący więcej niż połowę szerokości panelu przedniego. Wygląda on jak szklana tafla, na której pojawiają się ekrany wskaźników oraz multimediów. Tworzy odczucie
nowoczesnego luksusu. Na marginesie: rozmieszczenie zawartości
ekranów można indywidualnie dopasowywać, a sterowanie ekranami odbywa się w sposób intuicyjny za pomocą obsługi dotykowej
lub głosowej. Bez wątpienia dla kogoś zainteresowanego nowymi
technologiami poznawanie wszystkich dostępnych funkcji to wciągające zajęcie na dłuższy czas. Ja jednak w czasie testu w możliwości systemu informacyjnego i sterowniczego się nie wgryzałam, skupiając się głównie na wrażeniach z prowadzenia samochodu.
Kilka słów warto powiedzieć o tym, że Mercedes EQC jest bardzo
wygodny - zapewnia dużo miejsca i możliwość precyzyjnego dopasowania pozycji fotela do sylwetki kierowcy. Przemyślane, ergonomiczne jest rozmieszczenie schowków, dzięki czemu nie ma kłopotu
z odłożeniem telefonu, kluczy czy innych drobiazgów.
Jak wspomniałam, w szczegóły sterowania rozlicznymi nowoczesnymi systemami, w jakie wyposażony jest ten samochód, się nie
zagłębiałam. O jednej rzeczy, którą można obserwować podczas
jazdy, tutaj wspomnę. Dużo frajdy kierowcy dopiero poznającemu
elektrycznego Mercedesa daje zmiana trybu jazdy (do wyboru ustawienie komfortowe, dynamiczne i ekonomiczne). Można wtedy
dostrzec, jak inaczej pracuje hamulec i pedał gazu. Ciekawostką jest
to, że kierowca może określić stopień rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas jazdy za pomocą manetek przy kierownicy.
Chodzi o to, że z myślą o jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej zgromadzonej w baterii samochodu, można hamować używając
właśnie rekuperacji – wtedy część energii jest odzyskana, co pozwala przejechać dłuższy dystans bez doładowywania akumulatora.
Dla kogo Mercedes EQC byłby idealnym autem? Na pewno dla
osób wymagających, kochających wygodę i prestiż. Na mnie zrobił
ogromne wrażenie.

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu
Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach
k/Koszalina, ul. Koszalińska 89
lub pod nr telefonu: 94 / 34 77 372
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na
Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk
i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk
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Volvo w Koszalinie

Prestiżowa marka, ekskluzywna prezentacja
Firma Auto Bruno – dealer samochodów marki Volvo – uruchomiła w Koszalinie innowacyjną usługę
mobilnego doradcy. Pozwala to bez wizyty w jej szczecińskim salonie zapoznać się z oferowanymi
obecnie przez markę modelami aut. Wystarczy zadzwonić, by ustalić czas i miejsce prezentacji.
Może to być jazda próbna, a nawet „przymiarka” do konkretnego garażu.

Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Izabela Rogowska

S

amochody Volvo prezentuje koszalinianom Paweł Napieraj,
doradca z 20-letnim doświadczeniem w branży, pasjonat motoryzacji. W tym wydaniu „Prestiżu” przybliży naszym Czytelnikom spektakularny model Volvo XC90, największy SUV marki.

swoje koszty - stworzenie XC 90 pochłonęło (według danych Volvo)
aż 11 mld dolarów, ale w efekcie powstał samochód doskonały.
Paweł Napieraj mówi: - Marka Volvo jest uosobieniem tego, co wielu
z nas kocha w motoryzacji, czyli siły elegancji. Stylistyka Volvo niczego nie udaje. To jest indywidualny, ekskluzywny, skandynawski
styl. To co wewnątrz auta wygląda jak drewno, jest drewnem, a to
co wygląda jak metal, jest metalem a nie tworzywem w jego kolorze.

Spektakularny, bo stworzony od podstaw jako zupełnie nowy projekt, bez odwoływania się do już wykorzystywanych przez producenta rozwiązań technicznych. Takie podejście do projektowania miało
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Dynamiczne nadwozie skrywa moc drzemiącą w samochodzie, dając
prawdziwą frajdę z jazdy w każdych warunkach.
Jeśli chodzi o Volvo XC 90, cechą wartą szczególnego podkreślenia
jest zaprzęgnięcie najnowszych technologii do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa kierowcy, podróżujących z nim osobom,
ale i innym ludziom na drodze. Lista tych rozwiązań jest tak długa,
że nie sposób ich wszystkich tutaj scharakteryzować. System City
Safety wykorzystuje sygnały wizualne, dotykowe i akustyczne w celu
ostrzeżenia kierowcy o zbliżających się pieszych, dużych zwierzętach, rowerzystach i pojazdach – samochód automatycznie hamuje,
o ile kierowca sam nie podejmie działania w rozsądnym czasie.
Innym rozwiązaniem istotnie podnoszącym poziom bezpieczeństwa
gwarantowanego przez Volvo XC 90 jest system adaptacyjnych reflektorów Full LED. Pojęcie „aktywne światła drogowe” bywa w opisach niektórych samochodów nadużywane, bo sprowadza się do
czegoś, co w prosty sposób wyręcza kierowcę z przełączania świateł
„długie/krótkie”. W pełni adaptacyjne reflektory w przypadku Volvo
XC 90 to system znacznie bardziej subtelny i technicznie zaawansowany. Wykorzystanie matrycowych reflektorów pozwala wygasić
światło na obszarze, w którym znajduje się inny samochód, ale pozostawić oświetlone „długimi” pozostałe fragmenty jezdni oraz pobo-
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Volvo XC90 D5 AWD Inscription – charakterystyka
Silnik – R4, turbodoładowany, 1969 cm³
Moc maksymalna – 235 KM przy 4250 rpm
Moment maksymalny – 480 Nm przy 1750–2250 rpm
Skrzynia biegów – automatyczna Geartronic,
8-biegowa
Typ napędu – na wszystkie koła (AWD)
Zawieszenie przednie – kolumna MacPhersona
Zawieszenie tylne – wielowahaczowe
Średnica zawracania – 11,9 m
Masa własna – 2078 kg
Długość – 4950 mm
Szerokość – 2140 mm
Wysokość – 1775 mm
Rozstaw osi – 2984 mm
Rozstaw kół przód/tył 1665-1667
Pojemność zbiornika paliwa – 71 l
Emisja CO2 – 167-195 g/km
Test zderzeniowy Euro NCAP – 5 gwiazdek

cza. To kolosalnie zwiększa bezpieczeństwo na drodze, bo kierowca
może znacznie wcześniej dostrzec zagrożenie, a tym samym uniknąć
ewentualnej kolizji. Jak to ważne, najlepiej wiedzą ci, którzy często
podróżując między miejscowościami, przejeżdżają przez obszary
leśne, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo zderzenia z nagle
wyłaniającą się z ciemności zwierzyną.
Wartym podkreślenia wyróżnikiem XC90 jest również to, że może
być skonfigurowane w wersji pięcio-, sześcio- lub siedmioosobowej,
stanowiąc jednocześnie auto rodzinne. Pozostawia duże pole do
zindywidualizowanych konfiguracji. Poza tym po złożeniu tylnych
kanap uzyskujemy płaską powierzchnię, która umożliwia wygodne
przewożenie większych pakunków. Tylne fotele są usytuowane wyżej niż przednie, stąd pasażerowie zyskują dobrą widoczność – zdecydowanie lepszą niż w innych autach z tego segmentu.
Volvo olbrzymi nacisk kładzie na ekologię. Większość samochodów
tej marki, w tym oczywiście model XC 90, wykorzystuje tak zwaną
„miękką hybrydę” (mild hybrid), co oznacza, że moment obrotowy jest
wzmacniany 14-konnym silnikiem elektrycznym. Pomaga on płynnie
ruszać i przyspieszać, a także ogranicza zużycie paliwa. Co ważne,
system ten jest absolutnie bezobsługowy. Energia potrzebna do napędzania silnika elektrycznego odzyskiwana jest w trakcie zwykłej
eksploatacji samochodu, bez konieczności ładowania baterii z sieci.
Paweł Napieraj podsumowuje: - Spotkanie z Klientem traktuję jako
okazję do wspólnego odkrywania danego modelu. Jeśli Klient ma
życzenie gruntownie poznać samochód, „przymierzyć” go do garażu, pokazać rodzinie, jestem do dyspozycji. W kontakcie z Klientem
najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji. To jest proces. Relacja
powstaje i rozwija się w czasie. Staram się być nie tyle sprzedawcą,
ale doradcą. Taki sposób pracy powoduje, że Klienci kupują samochody skonfigurowane pod własne potrzeby i takie, w których czują
się komfortowo, chętnie spędzając w nich czas. Zależy mi na tym,
żeby każdy komu prezentuję określony model, dobrze go poznał
przed podjęciem decyzji o zakupie, a później był do niego w pełni
przekonany. Wśród osób, z którymi rozmawiam, są zarówno sympatycy od lat wierni marce Volvo, ale również ci, którzy jeszcze jej z bliska nie poznali, ale odczuwają potrzebę posiadania samochodu klasy
premium, subtelnie eleganckiego, zapewniającego pełen komfort.
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Kontakt do doradcy mobilnego w Koszalinie
Paweł Napieraj, telefon +48 690 197 486
p.napieraj@autobruno.dealervolvo.pl
AUTO BRUNO
Autoryzowany Dealer Volvo
ul. Pomorska 115B, 70-812 Szczecin, Polska
www.autobruno.volvocars-partner.pl
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Czesi szanują tradycję

Fotografie: archiwum Skoda

Škoda jest jedną z najstarszych marek motoryzacyjnych na świecie - w tym roku obchodzi jubileusz
125-lecia powstania. Jej założyciele, Václav Laurin i Václav Klement, na początku produkowali rowery
i motocykle, a pierwsze auto stworzyli w 1905 roku. Z istniejącymi od połowy XIX wieku zakładami
metalowymi Škoda połączyli siły w roku 1925 i ostatecznie to ta marka na trwałe weszła do historii
motoryzacji, a wykreowane przez ambitnych wspólników Laurin & Klement stało się submarką, którą
sygnowali najelegantsze wersje samochodów powstających w ich fabryce w mieście Mladá Boleslav.

M

ożna pozazdrościć Czechom Škody. Polskie marki motoryzacyjne nie przetrwały początku burzliwych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zresztą żadna z rodzimych
(Warszawa, Syrena, Polonez) nie miały takiego potencjału jak Škoda
– nawet licencyjny Fiat, produkowany w Polsce już przed II wojną
światową. Co prawda w ostatnim trzydziestoleciu powstały u nas
montownie aut, ale żadna współczesna marka nie kojarzy się z Polską.
Škoda na swoje – jak się okazało – szczęście weszła w skład koncernu Volkswagen, co zapewniło jej przetrwanie w warunkach ostrej
konkurencji, rozwój technologiczny i rynki zbytu. W ciągu ostatnich
30 lat pojawiały się kolejne modele i ich odświeżane systematycznie
generacje. Auta z logo w postaci stylizowanej indiańskiej strzały jeżdżą w krajach całego świata.
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Szczególne upodobanie Škody demonstrują niezmiennie polscy
klienci. Według rankingu za rok 2019 najlepiej sprzedaje się u nas
Škoda Octavia, nieznacznie wyprzedzając Toyotę Corollę, a podium
uzupełnia Škoda Fabia. W pierwszej trzydziestce najlepiej sprzedających się w Polsce aut, Škoda – jak żaden inny producent - jest
reprezentowana aż przez siedem modeli!
Czesi zaś są dumni ze Škody. Dlatego w Mladá Boleslav w dawnych
halach, w których firma produkowała samochody do 1928 roku,
urządzili jej muzeum. Zapewnia ono gościom komentarz przewodników w wielu językach i dla różnych grup wiekowych (nawet dla
małych dzieci). Zwiedzanie tego miejsca można połączyć z wycieczką po obecnych zakładach produkcyjnych, które stoją po sąsiedzku.
Warto również wspomnieć, kiedy Škoda pojawiła się ze swoim salonem sprzedaży w Koszalinie. Założyli go w 1994 roku państwo Joanna i Tadeusz Dudojciowie, szybko zyskując pozycję liderów, jeśli
chodzi o liczbę sprzedawanych samochodów w regionie.

ŠKODA Sport, jeden z modeli koncepcyjnych, jest ulubionym wozem w garażu
niemieckiej legendy wyścigów samochodowych Hansa-Joachima Stucka
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W dziejach Škody było kilka kluczowych momentów,
wyznaczonych pojawieniem się charakterystycznych
modeli. Oto krótki przegląd historii marki.
Rok 1905: Laurin & Klement Voiturette A
Pierwszy samochód, który wyjechał z miasta Mladá Boleslav. Jego
powodzenie było kontynuacją sukcesów rowerów Slavia i motocykli Laurin & Klement, których apogeum był zdobyty w 1905 roku
na torze Dourdan pod Paryżem tytuł nieoficjalnego mistrza świata.
Dzięki jednolitrowemu dwucylindrowemu silnikowi V, L&K Voiturette A zapewniał moc wyjściową wynoszącą siedem koni mechanicznych i szczycił się znakomitymi właściwościami napędowymi,
łatwą obsługą oraz doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Auto
rozpędzało się do 40 km/h.

LK Voiturette A (1906)

Rok 1911: Laurin & Klement S.
Produkcja doskonałej serii S trwała 14 lat, co czyniło ją bestsellerem
- wyprodukowano ponad 2000 sztuk. W 1913 roku wersja L&K Sg
pojawiła się w dziesięciu podstawowych wersjach nadwozia, w tym
coupé Doctor lub Lady i w wersji użytkowej Progress.

LAURIN & KLEMENT S

Rok 1925: Laurin & Klement / Škoda 110
W 1925 roku Václav Laurin i Václav Klement, po pożarze swej fabryki, połączyli siły z jednym z największych koncernów inżynieryjnych i zbrojeniowych w Europie Środkowej, ówczesnym gigantem
– zakładami Škody z Pilzna. Model przejściowy L & K Škoda 110
był dostępny w całej serii modyfikacji, w tym w wersjach z miękkim
i twardym dachem. Zasada „dwóch samochodów w jednym” została wdrożona w oryginalnej modułowej konstrukcji ze zdejmowaną
częścią tylną - w rezultacie samochód osobowy mógł zostać przekształcony w praktyczną dwumiejscową płaską ciężarówkę. Oznaczało to, że kupiec mógł korzystać z samochodu na niedzielne wyjazdy z żoną i dziećmi, a przez cały tydzień dostarczać nim towary
do swego sklepu.

LAURIN & KLEMENT ŠKODA 110

Rok 1934: Škoda Superb
Kiedy firma szukała nazwy dla nowego flagowego samochodu
wybrała miano Superb. Jego wyjątkowe cechy obejmowały m.in.
przedział z drewna różanego oddzielający przestrzeń dla kierowcy
od strefy komfortu zarezerwowanej dla pasażerów, którymi – ze
względu na luksusowych charakter auta – bywali głównie politycy,
dyplomaci i przemysłowcy. Ale jednym z nabywców była również
firma obuwnicza Baťa z siedzibą w Zlínie, produkująca wówczas
opony o tej samej nazwie, które stosowano w pojazdach Škody.
bestsellerem, którego zalety potwierdzają wybitne sukcesy w wymagających wyścigach i zawodach, w tym hat-trick w swojej klasie
w rajdzie Monte Carlo. W szczególności skandynawscy kierowcy
dokonywali cudów w samochodach Octavia na śniegu i lodzie. Do
podstawowej wersji ze schodkowym tyłem dołączyła jeszcze bardziej praktyczna Škoda Octavia Combi, która była produkowana aż
do 1971 roku, czyli przez 22 lata!

Rok 1936: Škoda Popular Monte Carlo
W styczniu 1936 roku samochód ten zajął drugie miejsce w kategorii poniżej 1500 cm3 w trudnym rajdzie Monte Carlo. Firma kuła
żelazo póki było gorące! Wkrótce zaoferowała klientom samochód
sportowy w stylu roadster lub coupé dla upamiętnienia tego doskonałego wyniku wyścigowego. Oprócz prekursorskich rozwiązań,
takich jak sztywna, ale lekka rama szkieletowa, niezależne zawieszenie wszystkich kół i łańcuch napędowy mostu pędnego, Škoda
Popular Monte Carlo zdobyła także fanów dzięki eleganckiemu aerodynamicznemu nadwoziu.

Rok 1959: Škoda Felicia
Siostrą mocnej Octavii była delikatna Felicia. Klienci, którzy mieli
takie życzenie i uiścili dopłatę, mogli kupić samochód ze zdejmowanym twardym, laminatowym albo lekkim, tekstylnym dachem.
W czasie kiedy powstała, Felicia była „demonem prędkości”, bo
osiągała nawet 130 km/h, a do „setki” dochodziła w 26 sekund –
pod warunkiem, że napędzał ją silnik z dwoma gaźnikami. W sumie

Rok 1959: Škoda Octavia po raz pierwszy
Nazwa nawiązuje do słowa „ósmy”. Dlaczego ósmy? Był to ósmy
model opracowany przez Škodę po II wojnie światowej. Stał się on
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ŠKODA POPULAR Monte Carlo

ŠKODA 1000 MB

ŠKODA OCTAVIA (1959-1964)

ŠKODA FAVORIT (1987)

ŠKODA SUPERB

ŠKODA FELICIA (1959)

wyprodukowano 14 863 tych ikon motoryzacji z przełomu lat 50.
i 60. ubiegłego wieku. Model jest niezwykle ceniony przez kolekcjonerów, osiągając obecnie wyceny równe zachodnim autom luksusowym z tej samej epoki.

nikiem tylnym były bardzo popularne w samochodach europejskich
w pierwszej połowie lat 60. XX wieku, a Škoda rozwijała ten projekt
do początku lat 90.
Rok 1970: Škoda 110 R
Eleganckie coupe z konfiguracją siedzeń 2+2. Większość z 57 tysięcy modeli „R” wyjechało z Czech za granicę. Przyciągają wzrok nie
tylko wdzięczne linie dachu, ale także gustowny design słupków B
nadwozia i drzwi bez ram okiennych - nie wspominając o anatomicznych siedzeniach i bogatej desce rozdzielczej. Wiek nie zadziałał
w tym przypadku na niekorzyść, aby zmniejszyć popularność coupé
- wśród kolekcjonerów jest to bardzo poszukiwany przedstawiciel
lat siedemdziesiątych. Model 110 R był w 1975 roku podstawą kolejnej legendy sportów motorowych, modelu Škoda 130 RS. Występy RS na torach wyścigowych i w rajdach przyniosły mu przydomek

Rok 1964: Škoda 1000 MB
W 1964 roku zadebiutowała nowa generacja samochodów Škoda
z zamontowanym z tyłu czterocylindrowym silnikiem i napędem na
tylne koła. Jeden z najlepszych europejskich samochodów tamtych
czasów, wyprodukowany został w 443 000 egzemplarzach. Konstrukcja korzystała z wyrafinowanych konceptów technicznych,
takich jak blok silnika wykonany z aluminiowego odlewu ciśnieniowego (oryginalna czeska metoda). Oprócz podstawowej wersji
sedan Škoda 1000 MB i mocniejszego modelu 1100, wprowadzono
także dwudrzwiową modyfikację MBX. Napędy na tylne koła z sil-
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„Porsche Wschodu”. Jego 1300-litrowy silnik zapewniał 140-183
koni mechanicznych i maksymalną prędkość do 220 km/h.

I

ŠKODA OCTAVIA I (1996-2010)

Rok 1987: Škoda Favorit
Spotykana dotąd na polskich drogach i to wcale nie w roli auta
zabytkowego… Model Favorit przyniósł zasadniczą zmianę
w układach napędowych Škody - z „wszystko z tyłu” na „wszystko z przodu”. Silnik zamontowany z przodu i napęd na przednie
koła to rozwiązania zgodne z ówczesnymi trendami, uwalniające
przestrzeń bagażową za składanym rzędem tylnych siedzeń i dopuszczające warianty kombi i pick-up. Dobrze wyważone cechy
praktyczne pomogły stworzyć kolejną legendę marki. Atrakcyjny
wygląd nadwozia był dziełem znanego włoskiego studia projektowego Bertone. Do podstawowego pięciodrzwiowego hatchbacka
wkrótce dołączyła wersja Forman, pick-up i inne warianty, w tym
karetki pogotowia. Ta rodzina „skodowa” doczekała się ponad milion członków.
ŠKODA KODIAQ (od 2016)

Rok 1996: Škoda Octavia po raz drugi
Produkowana od 1996 roku Octavia I to pierwszy model Škody
opracowany już od A do Z w ramach koncernu Volkswagen. Był to
także pierwszy samochód w segmencie C we współczesnej historii
marki, a ponadto godny nosiciel renomowanej powojennej marki
Octavia. Kupującym podobała się zarówno ogromna przestrzeń bagażowa, jak i wyjątkowy stosunek jakości do ceny. Pierwsze nadwozie opracowane przy użyciu CAD (Computer Aided Design) w historii firmy było również bardzo bezpieczne. Ponadczasowy elegancki
design był dziełem wewnętrznego zespołu kierowanego przez Dirka van Braeckela. Ciągle aktualizowana, Octavia I zjeżdżała z linii
montażowych do 2010 roku. Pod koniec swojej kariery produkowana była równolegle z następcą – drugą generacją. Obecna generacja
jest już czwarta w wznowionej historii modelu. Łącznie od 1959 do
nabywców trafiło ponad 6 mln „Jedynek”.
Rok 2016: Škoda Kodiaq
Pierwszy SUV Škody. Nazwę wziął od potężnego alaskańskiego
brunatnego niedźwiedzia. Dzięki ogromnemu bagażnikowi stał się
najbardziej przestronnym SUV-em w swojej klasie. Inne jego mocne
strony to najnowocześniejsza elektronika, w tym systemy wspomagające. Funkcja połączenia alarmowego eCall jest standardem,
a aplikacja Škoda Connect umożliwia zlokalizowanie, sprawdzenie
i zdalną konfigurację pojazdu za pomocą smartfonu. Wkrótce po
Kodiaqu pojawiły się bardziej kompaktowe Karoq i Kamiq.

SKODA CITIGO e

Rok 2019: Škoda CITIGOe
Pierwsza masowo produkowana, w pełni elektryczna Škoda opiera
się na cichym i czułym silniku o mocy 61 kW (zaprezentowaliśmy ją
Państwu szeroko w styczniowo-lutowym wydaniu naszego magazynu). Energia zgromadzona w ogniwach litowo-jonowych o pojemności 36,8 kWh umożliwia przejechanie 252 km (WLTP). Standardowe możliwości auta obejmują szereg funkcji online umożliwiających
m.in. zdalne sterowanie.

ŚKODA VISION iV

ROK 2019: Škoda Vision iV
Wiosną 2019 r. studium koncepcyjne ŠKODA VISION iV, czterodrzwiowego crossovera coupe, zbudowanego na modułowej platformie elektromobilności koncernu (MEB), wywołało duże poruszenie.
Przewagą samochodów opartych na MEB w porównaniu z samochodami, w których elektryczny układ napędowy jest przymocowany do konwencjonalnych platform, jest optymalne wykorzystanie
zamkniętej przestrzeni, co zapewnia więcej miejsca dla pasażerów
i bagażu. Masowa produkcja ostatecznej formy tego rewolucyjnego modelu rozpocznie się w bieżącym roku. Samochody na rynek
europejski będą produkowane w głównej fabryce w mieście Mladá
Boleslav.
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JANKOWSCY

Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl
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Wakacje wśród
krzewów winorośli

Enoturystyka, tak popularna we Włoszech czy Hiszpanii, wreszcie rozkwita i u nas. Wybór
lubuskiego i dolnośląskiego szlaku wina za tegoroczny wakacyjny cel okazał się strzałem
w dziesiątkę, bo to kraina świetnych win, dobrej kuchni, hektarów malowniczych winnic,
prawdziwych pasjonatów i ciekawych opowieści.
Autor: Beata Ostrowska
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a szlaku trafiliśmy w miejsce, które znalazło sposób na pandemię - do Winnicy Miłosz w Łazie. Ich Wino Pandemiczne
podobno zapewnia zdrowy sen, wzmacnia siły i likwiduje
smutki. Nic dziwnego, że rozchodzi się na pniu. Gdy na początku
marca br. siedzieliśmy zamknięci w domach, Krzysztof Fedorowicz,
właściciel tej sześciohektarowej winnicy, stworzył wina, które miały upamiętnić ten niezwykły czas.
„Lekarstwo” na pandemię okazało się rynkowym hitem, także
w Wielkiej Brytanii. Choć winnica przygotowała trzy odsłony eliksiru: Pandemiczną Biel (kupaż szczepów pinot blanc, sylvaner i hibernal), Pandemiczną Czerwień (zweigelt i alibernet) oraz Pandemiczny Róż zweigelt i dornfelder nie nadąża za popytem.
Nam podczas wizyty w biowinnicy Miłosz udało się kupić kilka butelek z tej limitowanej serii (wino z rocznika 2019). Etykiety i banderole
(jak w dziewiętnastowiecznej manufakturze) naklejane są ręcznie,
a pracownicy niczym „te świstaki” siedzą i oklejają kolejne butelki,
które i tak za chwilę znikają w torbach czekających już w kolejce klientów. Na etykiecie pojawia się zaś historyczna postać doktora plagi, lekarza zajmującego się zarażonymi podczas epidemii. Na winach z Miłosza jest nim Doctor Schnabel z miedziorytu Paula Fursta z XVII w.
Ciekawostka: kiedy XIV w. kiedy Zieloną Górę nawiedziła dżuma,
ocaleli praktycznie tylko ci, którzy schronili się przed zarazą w winnicy na zielonogórskim wzgórzu. Krzysztof Fedorowicz nie pierwszy raz stworzył rynkowy przebój, popularyzując tym samym winną historię regionu. Wcześniej wyprodukował metodą szampańską
wino musujące Grempler Sekt, co było nawiązaniem do słynnej
wytwórni win i szampanów Friedricha Augusta Gremplera w Zielonej Górze, a tym samym symbolicznym powrotem po 70 latach do
„musującej” tradycji regionu.
Powrót do korzeni
Mimo młodego wieku Fedorowicz to jeden z prekursorów odrodzenia polskiego winiarstwa, kultywujący tradycyjną metodę uprawy
i produkcji wina. Prawdziwy pasjonat, człowiek z poczuciem misji,
co w naturalny sposób zaowocowało wieloma nagrodami dla jego
produktów. Jest orędownikiem idei powrotu do winiarskich korzeni
regionu oraz uprawy rosnących tu od wieków szczepów z rodziny vitis vinifera, m.in. pinot noir, pinot gris, traminer czy tauberschwarz.
Winorośl w regionie zielonogórskim jest uprawiana od setek lat.
Założycielami pierwszych winnic byli w 1150 roku osadnicy z Frankonii, czyli obecnej Bawarii. Początkowo były to uprawy przyklasztorne. Mieszczanie rozpoczęli przygodę z winiarstwem w XIII w.
Wtedy też pojawia się pierwsza pisana wzmianka o zielonogórskim
winiarstwie. Szczyt prosperity przypada na XV wiek, kiedy panował
tam bardzo ciepły i przyjazny uprawom klimat. W XVI w. przyszło
jednak tak duże ochłodzenie, nazywane nawet małą epoką lodowcową, podczas której wymarła większość winorośli.
Jednak w 1826 roku w samej tylko Zielonej Górze znów było 700 ha
winnic, a pod koniec XIX w. w mieście i okolicach - 1400 ha! Obecnie
w całej Polsce mamy ich ponad dwukrotnie mniej. Zielonogórskie
wina przebojem zdobywały uznanie i medale w Londynie, Wiedniu czy Paryżu. Kres pasmu sukcesów położyła II wojna światowa,
a właściwie jej zakończenie. Wino jako burżuazyjny relikt stało się
niepożądanym trunkiem na socjalistycznych stołach. Na terenach
winnic zaczęły więc powstawa sady, fabryki, PGR-y, a te, które przetrwały, przestawiły się na produkcję wódki i tzw. win owocowych.
Inwestycja na pokolenia
Jeszcze 20 lat temu w Polsce zarejestrowanych było około 30 win-
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nic, dziś jest już ponad 500. Łącznie zajmują prawie 604 ha. Oczywiście nie każda z nich produkuje własne wina. Producentów jest 319
i wciąż ich przybywa, tylko w tym roku - ponad 20.

I robią to z sukcesem. Niektórzy tworzą wręcz wina wybitne. Takie
powstają m.in. w jednej z najpiękniejszych polskich winnic – w Starej
Winnej Górze w Górzykowie.

Szybki rozwój winiarstwa to efekt zmiany przepisów w 2008 r., które ułatwiły produkcję wina z własnych zbiorów. Obecnie wytwarza
się u nas rocznie około 13 tysięcy hektolitrów. To oczywiście i tak
ułamek tego, co produkują Włosi (ok. 50 mln hl), czy choćby Niemcy
(9 mln hl).

Jej właściciele - rodzina Krojcig - stworzyła malownicze miejsce,
w którym czuje się niezwykłą troskę o uprawę winorośli, ale też
o klienta i rodzinną atmosferę. Zakładając w 1997 r. swoją winnicę,
postanowili kultywować spuściznę tego wyjątkowego terroir położonego na zboczu pradoliny Odry, gdy odnaleźli stare, zdziczałe już
krzewy winorośli. Obecnie na powierzchni ok. 6 ha uprawiają szlachetne odmiany, mi.in: riesling, pinot gris, saphira, traminer, regent,
pinot noir i sankt laurent.

Poza warunkami klimatycznymi główną przeszkodą dla bardziej
dynamicznego rozwoju tej branży jest brak finansowego wsparcia.
Na uprawę winorośli i produkcję wina nie można otrzyma dofinansowania, nawet unijnego. W przeciwieństwie do swoich niemieckich kolegów polscy winiarze muszą się nieźle nagimnastykować,
aby otrzyma jakąkolwiek dotację. Nie dostają jej jednak wprost
na produkcję wina, lecz co najwyżej na rozwój enoturystyki, przetwórstwa czy przedsiębiorczości. Do tego kapryśny polski klimat
sprawia, że nie każdego roku zbiory są
wystarczająco obfite. A nawet dobry
rok nie zapewnia tak dużych zbiorów
jak na południu Europy.

Odtworzyli tradycję tamtejszego przedwojennego winiarstwa, które konkurowało z powodzeniem z winami znad Renu czy Mozeli, pokonując europejskich konkurentów podczas wystaw w Paryżu czy
Wiedniu, zwłaszcza w kategorii win musujących produkowanych
metodą szampańską.
Dzisiaj rieslingi państwa Krojcigów,
zwłaszcza Liryczny i Znad Pradoliny, uchodzą za jedne najlepszych.
Podawane na pokładach samolotów
LOT w klasie business, są wizytówką
wysokiej polskiej jakości. Podczas
degustacji w ciemno cudzoziemscy
sommelierzy nie chcieli uwierzyć, że
smakowali wino z Polski. Z kolei ich
biała półwytrawna, owocowo-kwiatowa Saphira wywołała kiedyś taki
zachwyt u pewnego znawcy z Włoch,
który gdy się dowiedział, że to polskie
wino, był gotów oskarżyć organizatorów degustacji o fałszerstwo.

Ewa Jaworek z Winnicy Jaworek
śmieje się, że w tym fachu poza cierpliwością trzeba mieć nerwy ze stali,
bo to biznes obciążony dużym ryzykiem i wysokimi inwestycjami.
Rafał Wesołowski ze Wzgórz Trzebnickich oblicza koszt założenia niewielkiej winnicy na około milion
złotych (wliczając zakup ziemi, sadzonek, maszyn i sprzętu, czy budowę
winiarni), a roczne utrzymanie hektara szacuje na 20 tys. zł. Biorąc pod
uwagę, że winorośl zaczynają rodzić
owoce dopiero po co najmniej 3-4 latach, trzeba się uzbroić w cierpliwość
w oczekiwaniu aż winny interes zacznie przynosić zyski.

Ta bardzo uznana już Polska winnica,
także za granicą, urzeka pokorą wobec natury i gościnnością. To idealne
miejsce do odpoczynku w stylowym
dworku, z restauracją i spa, wśród
niezwykle zadbanej winnicy i starych
jabłoni uginających się pod ciężarem
owoców. Nic dziwnego, że bywali tam
prezydenci Polski, delegacje rządowe
i biznesowe, turyści z zagranicy. I chyba tylko pandemii zawdzięczamy fakt,
że w sierpniu udało nam się tam zdobyć pokoje.

To wszystko oczywiście musi rzutować na cenę polskiego wina, które
- zwłaszcza białe odmiany - choć jakościowo nie ustępują południowym
czy zachodnim sąsiadom, a często je przewyższają, są stosunkowo
drogie, kosztując od 50 do 140 zł za butelkę. I choć zainteresowanie
winem i enologią rośnie, polskim winom – z powodu ich niewielkiej
produkcji i wysokich cen – trudno przebić się na stoły Polaków.
Winnica to inwestycja na pokolenia, a jak żartują Francuzi, najtrudniejsze jest tylko pierwszych 70 lat. Ale o ile francuscy czy włoscy
winiarze przejęli winnice po rodzicach i dziadkach, nasi – zaczynali
od zera. Krzysztof Fedorowicz z Winnicy Miłosz dodaje, że winiarstwo w Polsce wciąż jeszcze jest w fazie odradzania. W przeciwieństwie do krajów o długich tradycjach winiarskich nie odziedziczyliśmy po przodkach ani majątku, ani co więcej - związanej z tym
wiedzy.

Idyllicznym miejscem do odpoczynku jest także jedna z najstarszych i do niedawna największa polska winnica – Jaworek, niedaleko Wrocławia. W odresturowanych zabudowaniach gospodarczych właściciele urządzili wygodne pokoje gościnne i restaurację
z bardzo dobrą kuchnią. Ich flagowym produktem jest riesling,
choć Pinot Noir też trzyma klasę, odkąd w 2009 r. podczas degustacji w ciemno w Burgundii pokonał francuskich faworytów. Na
24 ha państwo Jaworkowie uprawiają około 10 odmian winorośli,
m.in. cabernet, chardonnay, gewürztraminer. Tworzą też wina
miodowe, musujące i przymierzają się do produkcji brandy i polskiej whisky.

Praca od podstaw

Smak natury

Dlatego polscy winiarze wciąż jeszcze eksperymentują, tworząc
kupaże, couvee, wina musujące czy pet-naty. Poszukują najlepszych
i oryginalnych kompozycji i smaków, które wyróżnią ich na rynku.

Swojego wyróżnika na rynku poszukuje też Rafał Wesołowski, założyciel Winnicy Wzgórz Trzebnickich. A właściwie już go znalazł
w postaci naturalnie musujących pét-natów czy wina RO2, wypro-
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dukowanego na bazie szczepu rondo z wykorzystaniem starej techniki wytwarzania win – maceracji węglowej. Na 3,5 ha położonych
na łagodnych wzgórzach województwa dolnośląskiego, uprawia
osiem odmian winorośli, z których każdego roku powstaje od 10 do
30 tys. butelek bardzo interesującego wina, m.in. nietypowe chardonnay czy pinot noir o głębokiej bordowej barwie i smaku, dojrzewające w burgundzkich beczkach. Muszę przyznać, że nie byłam
dotąd wielbicielką pinotów, ale to ze Wzgórz przekonało mnie do
zmiany opinii.
Rafał Wesołowski przykłada niezwykłą wagę do uprawy biodynamicznej, co oznacza, że każda czynność w winnicy wykonywana jest
zgodnie z kalendarzem ruchu słońca i księżyca czy pory dnia i nocy.
Podobno te same winogrona zebrane w tym samym czasie i przygotowane z nich w ten sam sposób wino, będzie inaczej smakowało,
gdy zabutelkujemy je w innej fazie księżyca.
Winiarze, których poznaliśmy, to ludzie z wielką pasją i miłością do
ziemi i swoich upraw. Pomimo niełatwych warunków, z każdym rokiem tworzą coraz lepsze produkty, które zaskakują poziomem produkcji i zasłużenie zdobywają międzynarodowe uznanie.
Polscy winiarze wiedzą, że założone przez nich winnice w pełni odwdzięczą się dopiero ich dzieciom, a mimo to nie brakuje im zapału
i wiary w to, co robią. Chętnie też dzielą się swoją wiedzą i pasją, propagując regionalną tradycję i kulturę picia wina. Pijmy polskie wina,
bo choć jeszcze nietanie, warte są swojej ceny. A jeśli będziemy ich
pić więcej, winnice będą mogły zwiększyć areał i produkcję, a tym
samym obniżyć cenę.
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Genobeauty Aleksandra Sominka
Kosmetologia, czyli nauka
Gabinet Genobeauty Aleksandra Sominka zadebiutował na początku sierpnia. Jeśli zależy nam
na mądrym, a więc efektywnym, korzystaniu z osiągnięć kosmetologii, to najlepszy adres. Nowoczesna
technologia spotyka się tu z indywidualnym podejściem do pielęgnacji, a to kierunek, w jakim
współczesna kosmetologia podąża, by sprostać coraz większym wymaganiom klientów.

W

ykształceniem właścicielki gabinetu, Aleksandry Sominki, można by obdzielić trzy osoby. Jest biotechnologiem,
biologiem molekularnym oraz, oczywiście, kosmetologiem. To – trzeba przyznać – imponujące połączenie, integrujące
wiedzę z różnych, ale komplementarnych wobec siebie dziedzin,
dające tym samym niezwykłe narzędzia do pracy. Wystarczy chwila
rozmowy, by przekonać się, jaką miłością właścicielka Genobeauty
darzy naukę.

Ostatnie kilka lat spędziła, kierując dużym zespołem w koszalińskiej
firmie. Pracę, jak podkreśla, lubiła, ale brakowało jej możliwości rozwijania pasji. Półtora roku temu ponownie została mamą, a to z kolei
wymaga przeorganizowania rzeczywistości codziennej. Otwarcie
własnego gabinetu kosmetologicznego, w którym mogłaby wykorzystać wszechstronną wiedzę, swobodniej zarządzać czasem i realizować się w nowej dziedzinie, wydało się idealnym rozwiązaniem.
Do współpracy pani Aleksandra zaprosiła Monikę Świętoń kosme-
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tologa i fizjoterapeutkę z czternastoletnim doświadczeniem. Panie
spotkały się w dobrym momencie: obie chciały odmiany i nowych
wyzwań. Teraz razem pracują, szkolą się i uzupełniają.

warstwy skóry właściwej, zapewniając jej skuteczniejszą regenerację. Podobnie witamina C – dopiero zamknięta w liposomie ma szansę przeniknąć do skóry właściwej i tam rozpocząć proces naprawczy.

Zrozumieć skórę

Zawiłości Aleksandra Sominka tłumaczy klientkom długo i dokładnie, wykorzystując do tego choćby modele skóry – to niezawodna, bo
niezwykle obrazowa metoda. Nie ma obaw: przekaz jest naukowy, ale
w przystępnej i zrozumiałej formie. – Nie wyobrażam sobie zaproponowania klientce zabiegu, na przykład z użyciem peelingu medycznego, bez wyjaśnienia, jakiego stężenia używam, po co, i jak zadziała ono
na skórę – mówi. – Niestety, nie jest to standardem w branży.

Ideę gabinetu właścicielka zdefiniowała od razu: podejście holistyczne, personalizowane usługi, terapie łączone, świadome korzystanie z oferty zabiegowej. Genobeauty działa zaledwie dwa
miesiące, ale już ten czas dowiódł, że kosmetologiczna edukacja jest
bardzo potrzebna. – Obserwuję niedobrą tendencję do wybierania
zabiegów tylko dlatego, że są modne albo polecone przez znajomych – mówi Aleksandra Sominka. – Mamy sporo klientek, które
przychodzą do nas jak do sklepu po określony produkt. Po konsultacji okazuje się, że skóra wymaga zupełnie innej terapii i nie zawsze
musi to być od razu inwazyjny, mocny zabieg. Prawie w każdym
przypadku musimy zacząć od prawidłowego oczyszczenia skóry,
usunięcia zaskórników, odetkania porów. Skóra nieoczyszczona nie
wchłonie żadnych, nawet najlepszych składników. Problem skórny
każdej klientki analizowany jest indywidualnie. W przypadku skóry
trądzikowej, tłustej na rozpoczęcie kuracji proponujemy np. zabieg
z węglem bambusowym, a w kolejnych etapach mocniejsze zabiegi
peelingi kwasowe lub mezoterapię mikroigłową.

W gabinecie i w domu
W ciepłym wnętrzu Genobeauty, zaprojektowanym przez Biuro
Projektowe Home Design Ilona Schmidt Koszalin i ozdobionym
pięknym graffiti koszalińskiego artysty Cukina, do dyspozycji klientów są trzy gabinety oraz wszystkie klasyczne zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej, na twarz i ciało, w tym HIFU, endermologia,
karboksyterapia, mezoterapie czy peelingi medyczne. Salon jest
wyposażony w sprzęt najnowszej generacji, oczywiście certyfikowany i serwisowany, a więc bezpieczny. Trzeba pamiętać, że przedłużeniem gabinetowej, jest pielęgnacja domowa. – Zabiegi to tylko
20 procent sukcesu – zaznacza Aleksandra Sominka. – Bez właściwej i konsekwentnej pielęgnacji codziennej, żaden efekt długo się
nie utrzyma, a klienci mają ogromny problem z doborem kosmetyków, nie wiedzą jak ich używać lub robią to błędnie.

Jak podkreśla Aleksandra Sominka, ważne jest przede wszystkim
uświadamianie klientom, jak przebiegają procesy skórne, by lepiej rozumieli, w co warto inwestować, a co zwyczajnie się u nich
nie sprawdzi: – Nie wystarczy sięgnąć po drogocenny składnik, ale
podać go we właściwy sposób. Przykłady można mnożyć. Choćby
popularny kwas hialuronowy. Istotne jest jego stężenie, a przede
wszystkim wielkość cząsteczki – im mniejsza, tym głębiej penetruje

Kosmetyki XXI wieku
Genobeauty w pracy wykorzystuje produkty polskiej marki Creme
Bar. Kluczowym pojęciem przy ich tworzeniu jest korneoterapia,
czyli uszczelnianie naskórka. Istotne jest ono zwłaszcza po zabiegach naruszających strukturę rogową, na przykład mezoterapii, ale
nie tylko: barierę lipidową mogą niszczyć też popularne surowce kosmetyczne jak konserwanty, emulgatory, oleje mineralne i silikony
czy perfumy. Kosmetyki Creme Bar są pozbawione tych substancji,
wegańskie i bezzapachowe (nie alergizują!). Nie bez powodu nazywa się je skóropodobnymi. Bazę stanowią ceramidy – naturalny
składnik lipidów skórnych, zapobiegających utracie wody przez
naskórek; aminokwasy i peptydy, które wpływają na regenerację
komórek oraz NMF, naturalny czynnik nawilżający. – Do bazy dodajemy trzy z 21 składników aktywnych, tworząc spersonalizowany
krem na dzień i na noc – tłumaczy Aleksandra Sominka.
Wśród substancji aktywnych znajdziemy między innymi ekstrakty
z zielonej herbaty, ananasa, arniki, oczaru wirginijskiego, witaminę
C czy koenzym Q10. Wszystkie są pochodzenia naturalnego. Krem

Clatuu Alpha
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organów wewnętrznych – wyjaśnia Monika Świętoń. – Usprawnia to
ich pracę, uwalnia od napięć, świetnie działa na problemy trawienne.

przygotowywany jest w gabinecie, w sterylnych warunkach. – Dla
mnie, biotechnologa i biologa molekularnego to namiastka pracy
w laboratorium, którą uwielbiam – uśmiecha się Aleksandra Sominka.

Warto dodać, że każdą serię endermologii w gabinecie Genobeauty
poprzedza wykonywany poza usługą drenaż limfatyczny. W trakcie samej terapii skóra jest na bieżąco monitorowana, a parametry
zabiegowe zmieniane w zależności od uzyskiwanych efektów. Z endermologią współgra najnowsze i jedynie w Koszalinie dostępne na
stałe urządzenie do kriolipolizy Clatuu Alpha. – Kriolipoliza polega
na kontrolowanym chłodzeniu tkanki tłuszczowej w celu krystalizacji, czyli zamrożeniu zmagazynowanych w niej trójglicerydów - wyjaśnia Aleksandra Sominka. – Następstwem tego stanu jest zainicjowanie lipolizy oraz stanu zapalnego, w wyniku którego uszkodzone
komórki usuwane są z organizmu. Efektem jest wyszczuplenie tych
partii ciała, które zostały poddane zabiegowi. Lipidy obecne w adipocytach krystalizują się w temperaturze wyższej niż inne komórki
zawierające wodę, co sprawia, że zabieg kriolipolizy jest selektywny, uszkodzeniu ulegają jedynie komórki tłuszczowe.

Kombinacji jest mnóstwo, bo i potrzeby bywają skomplikowane.
– Sztywne podziały na skóry suche, tłuste czy trądzikowe to przeżytek – podkreśla właścicielka Genobeauty. – Zazwyczaj mamy do
czynienia z kilkoma równoległymi problemami. Creme Bar pozwala w jednym preparacie zamknąć kilka składników. Możemy więc
jednocześnie na przykład regulować sebum, zamykać rozszerzone
naczynka i likwidować przebarwienia; nawilżać i odżywiać skórę,
a przy tym działać na zmarszczki itd.
Drugim z preparatów używanych w Genobeauty jest Gen Factor,
innowacyjny preparat stworzony przez jedynego w Polsce inżyniera tkankowego, dra Wojciecha Karwowskiego, z którym gabinet
na stałe współpracuje. To rodzaj inteligentnego kosmetyku, który
dosłownie czyta skórę i jej potrzeby, stymulując ją na poziomie genowym. Ma formę hydrożelu białkowego pozyskanego z colostrum,
zawierającego kilka czynników wzrostu, działających między innymi przeciw starzeniowo. – To specjalistyczny system do kompleksowej pielęgnacji, stymulacji i odbudowy skóry, składający się z serii
bioaktywnych preparatów działających na poziomie komórkowym
i niższym – tłumaczy Aleksandra Sominka. – Zawarte białka aktywne oddziałują bezpośrednio na receptory komórkowe tkanek skóry
oraz elementów macierzy zewnątrz i wewnątrzkomórkowej, wspomagając procesy regeneracji i odbudowy. Poprawiają metabolizm
i napięcie skóry, wygładzają, czyniąc ją odporną i elastyczną.

Teraz i w przyszłości
Planów na rozwój Genobeauty nie brakuje. Ważnym elementem jego
działalności będą szkolenia m.in. z tworzenia personalizowanych kremów oraz pielęgnacji domowej, a także procedur zabiegowych z wykorzystaniem Genfactor. Właścicielka planuje nawiązać też współpracę
w dietetykiem, bo skóra to zwierciadło stylu życia, w tym odżywiania.
Tymczasem warto skorzystać z możliwości, jakie kosmetologii daje
sezon jesienny. Brak słońca pozwala na wykonywanie mocniejszych
zabiegów, w tym peelingów medycznych, laseroterapii czy Geneo opartego na retinolu. Warto też zadbać o skórę, jej dogłębne
oczyszczenie, regenerację i odżywienie. – Skóra po lecie może być
wysuszona, odwodniona i pozbawiona blasku, bo osłabiona zostaje
struktura kolagenowo-elastynowa, która odpowiada za optymalne
napięcie – mówi Aleksandra Sominka. – Aby przywrócić świeżość
i odpowiedni poziom nawilżenia, należy ją nawodnić, złuszczyć warstwę martwego i zrogowaciałego naskórka oraz pobudzić naturalne
procesy odnowy aktywnymi składnikami odżywczymi.

Skóra bez tajemnic
Tak spersonalizowane kosmetyki, a także terapie łączone i autorskie, w których Genobeauty się specjalizuje, wymagają precyzyjnej
analizy skóry. Odbywa się ona z pomocą multispektralnego aparatu
LumiSCAN®. Badanie trwa kilka minut, ale jest prawdziwą bombą
informacji. Twarz ze wszystkich stron jest skanowana i fotografowana, kolejno w świetle naturalnym, odbitym, UV i spolaryzowanym.
Parametry trafiają do systemu komputerowego, a ten wskazuje
wszelkie mankamenty, określa typ i kondycję skóry, poziom jej nawilżenia, właściwy wiek. – Dowiadujemy się w ten sposób o wszystkich problemach skórnych, a nie tylko tych najbardziej widocznych
– mówi Aleksandra Sominka. – Może się okazać, że ktoś, kto np. stosuje wyłącznie terapię przeciwtrądzikową, ma również rozszerzone
naczynia, czy przebarwienia i trzeba zastosować terapię wieloskładnikową. Na podstawie tego badania układamy plan dalszych działań.

Pierwsze miesiące pracy Aleksandra Sominka podsumowuje.
– Klientki są otwarte na wiedzę, co mnie ogromnie satysfakcjonuje.
Zdarza się również, że odwiedzają nas Panie, które już rozpoczęły
kurację w innych gabinetach i po zapoznaniu się z naszym planem
terapii, zostają z nami, wierząc argumentom popartym naukową
wiedzą i praktyką. To zaufanie cieszy mnie najbardziej.

Dobre połączenia
Terapie łączone dotyczą również zabiegów na ciało. Doskonałym
przykładem jest mająca rzeszę wielbicielek endermologia. Można ją
z powodzeniem wspomóc zabiegami HIFU czy karboksyterapią albo
z nietypowym masażem narządów wewnętrznych, tzw. starosłowiańskim. – Polega on na manualnym uciskaniu i tym samym pobudzaniu

GENOBEAUTY
Koszalin ul. Adama Asnyka 12
kom. 792 888 334
/ GENOBEAUTY
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Gdy lekiem jest tlen...
Właściwości tlenu oraz jego znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesów przemiany
materii i regeneracji organizmu sprawiają, iż nie bez powodu nazywany jest pierwiastkiem
życia. Tlenoterapia, czyli wykorzystywanie tlenu w celach terapeutycznych, już od dawna
skutecznie wspomaga leczenie wielu chorób i dolegliwości.
Czym jest tlenoterapia hiperbaryczna?
Tlenoterapia hiperbaryczna to bezinwazyjna i bezpieczna metoda terapeutyczna, w której lekiem jest tlen podawany pod
zwiększonym ciśnieniem.
Na co pomaga tlenoterapia hiperbaryczna?
Medyczne wykorzystanie tlenoterapii miało początkowo zastosowanie głównie w leczeniu rozległych oparzeń (np. w górnictwie) oraz zatruć czadem.
Obecnie lecznicze właściwości tlenoterapii hiperbarycznej
znajdują zastosowanie w takich przypadkach jak:
- rehabilitacja po udarach i zawałach,
- regeneracja po zabiegach chirurgicznych i urazach ortopedycznych,
- trudno gojące się rany (stopa cukrzycowa, oparzenia, odleżyny),
- schorzenia dermatologiczne (trądzik, zapalenie skóry,
łuszczyca),

- bóle stawów, migreny,
- mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa,
- borelioza i koinfekcje.
Dlaczego tlenoterapia hiperbaryczna pomaga?
Lecznicze właściwości tlenoterapii hiperbarycznej wynikają z:
- zastosowania podwyższonego ciśnienia i stężenia tlenu, stymulującego namnażanie się komórek macierzystych, odpowiedzialnych za procesy naprawcze, które przebiegają również po
zakończeniu leczenia w komorze hiperbarycznej,
- właściwości biochemicznych tlenu i jego niezastąpionej roli
w prawidłowym przebiegu procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka.
Jak wygląda zabieg tlenoterapii hiperbarycznej?
Tlenoterapia hiperbaryczna wymaga umieszczenia pacjenta na
czas zabiegu w przestronnej komorze, w której panuje ciśnienie wyższe niż atmosferyczne. Zabieg poprzedzony jest zawsze
krótkim wywiadem z pacjentem, w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań.

POZNAJ UZDRAWIAJĄCĄ MOC TLENU!
ZASTOSOWANIA TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ:
bóle stawów, migreny,
REJESTRACJA
TEL.
575 431 650
trudnogojące się rany,
schorzenia dermatologiczne,
regeneracja po zabiegach i urazach,
rehabilitacja po udarach i zawałach.
TLENOMEDICAL Centrum Tlenoterapii i Profilaktyki Zdrowia
Koszalin, ul. 1 Maja 16/2B (Pasaż Millenium, poziom -1), www.tlenomedical.pl
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PERIODENTAL
– na ratunek wypadającym zębom
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Izabela Rogowska

Periodontologia − trudne słowo określające stosunkowo świeżą, ale dynamicznie rozwijająca się
dziedzinę stomatologii. Zajmuje się ona chorobami przyzębia nazywanymi w uproszczeniu
parodontozą. Dotychczas pacjenci z Kołobrzegu czy Koszalina borykający się z problemem ruszających
się lub wypadających samoistnie zębów oraz chorobami błony śluzowej jamy ustnej po specjalistyczną
pomoc zmuszeni byli jeździć do Szczecina i innych dużych ośrodków. Od września mają ją na miejscu.
W Kołobrzegu ruszył gabinet periodontologa, dra n. med. Łukasza Wilczyńskiego, pod nazwą
PERIODENTAL, oferujący również specjalistyczną opiekę stomatologiczną w innych obszarach.

P

eriodontologia zaczyna się od krwawienia dziąseł…
Dr Łukasz Wilczyński: - Kiedy myjąc zęby, dostrzegamy
krwawienie dziąseł, powinniśmy to potraktować jako sygnał
ostrzegawczy. Kiedy zaś ktoś zgłasza się do lekarza, bo ruszają mu
się zęby, to znaczy, że choroba jest już zaawansowana. Skłonność
do chorób przyzębia może mieć podłoże genetyczne albo wiązać się
z chorobami ogólnoustrojowymi czy paleniem tytoniu.

- Jaki jest mechanizm schorzenia?
- To co usuwamy podczas codziennego szczotkowania zębów to tak
zwana płytka nazębna. Organizm niektórych osób jest nadreaktywny, co oznacza, że ta sama płytka, której istnienie u kogoś nie wywołuje szczególnych reakcji, u nich powoduje silne. W niektórych postaciach choroby przyzębia, szczególnie u osób młodych, za powstanie
choroby odpowiadają wyspecjalizowane bakterie, tak zwane perio-
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PERIODENTAL: lekarze i ich specjalizacje
Łukasz Wilczyński - periodotologia, implantologia
Artur Nowak - chirurgia szczękowo-twarzowa,
implantologia
Bartosz Łuszczyński - chirurgia stomatologiczna,
implantologia
Jagoda Rychterowicz - stomatologia dziecięca
Sebastian Łopato - medycyna estetyczna
Beata Dziewałtowicz - dyplomowana higienistka
stomatologiczna

patogeny. Pogłębiają się kieszonki przyzębne, dochodzi do zaniku
kości i tkanek miękkich. W tych kilkumilimetrowych kieszonkach
bakterie beztlenowe mają raj. One doprowadzają do zaniku kości,
w której osadzone są zęby. Wtedy zęby zaczynają się ruszać.
- Bakterie beztlenowe nawet laikowi kojarzą się z przykrym zapachem z ust. Czy taki zapach, utrzymujący się mimo mycia zębów,
to również sygnał ostrzegawczy?
- Tak, to powinna być przesłanka do wizyty w gabinecie periodontologicznym. Trzeba pamiętać, że mamy nie tylko kamień nazębny, który
osadza się na widocznej części zęba, ale również ten poddziąsłowy. Ten
jest szczególnie niebezpieczny. Zazwyczaj idąc na zabieg usuwania kamienia nazębnego, pozbywamy się tego naddziąsłowego, widocznego.
Periodontolog koncentruje się na kamieniu poddziąsłowym.

coraz więcej środków zaradczych. Wiąże się to z rozwojem implantologii i faktem, że mamy do dyspozycji coraz więcej preparatów kościozastępczych, którymi możemy odbudowywać kości nie tylko wokół
implantów, ale również wokół zębów własnych pacjenta. Nie wszyscy
lekarze a tym bardziej pacjenci wiedzą, że takie możliwości istnieją.
- Zawsze da się kość odbudować?
- Niestety, nie zawsze, a zależy to od rodzaju ubytku kostnego. Niektóre ubytki są podatniejsze na interwencję, ale są i takie (najczęściej ubytki płaskie), których odbudować się nie da. Wtedy zadaniem leczenia jest powstrzymanie procesu utraty kości.

- Problemy, o których mówimy, dotyczą osób w dojrzałym i starszym wieku?
- Skąd. Często dotykają nawet 18- czy 20-latków. Dla efektu leczenia istotne jest, by te zjawiska zauważyć możliwie prędko. W tym
wieku już widać powiększone kieszonki i dla mnie to znak, że coś złego się dzieje i że w przyszłości może być duży kłopot. W przypadku
tych osób periodontolog jest w stanie utrzymać zęby w takim stanie, że obywa się bez interwencji chirurgicznej czy innych ciężkich
zabiegów, jak u ludzi starszych wiekiem. Tacy pacjenci utrzymują
własne zęby do końca życia.

- Czy zjawisko zaniku kości dotyczy tylko zębów własnych?
- To samo może dziać się wokół wszczepionych implantów. Pacjenci
myślą czasem: są kłopoty, więc usuńmy wszystkie zęby i wstawmy
„nowe”. To nie takie proste. Jeżeli ktoś ma taką odziedziczoną genetycznie skłonność, to ten sam proces rozwinie się wokół implantów,
a czasami nawet wokół implantów postępuje on szybciej.

- W jakim wieku najczęściej trafiają do pana pacjenci zagrożeni
wypadaniem zębów.
- Najczęściej w średnim i starszym wieku. Na szczęście od kilku lat dynamicznie rozwijają się techniki leczenia periodontologicznego i mamy

- Implant również musi się zrosnąć z kością i mieć w niej oparcie…
- To osteointegracja, czyli zintegrowanie implantu z kością. Jeśli proces
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W gabinecie PERIODENTAL w każdy poniedziałek małych pacjentów przyjmuje dr Jagoda
Rychterowicz, stomatolog dziecięcy.
Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji i zabiegów prowadzonych przez dra Sebastiana Łopato, stomatologa a jednocześnie specjalistę medycyny estetycznej.

zaniku kości będzie postępował, implant straci oparcie. Różnica między nim a zębem własnym jest taka, że on nie będzie się ruszał aż do
momentu, kiedy ostatni gwint nie zostanie otoczony stanem zapalnym.
- Periodonotologia to jednak nie tylko choroby przyzębia.
- Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa to kolejna dziedzina, którą zajmuje się periodontologia. Chodzi o takie anomalie, jak zbyt wysoko
umieszczone wędzidełka warg czy policzków, albo zaburzenia tkanek miękkich, co część lekarzy nazywa chirurgią plastyczną przyzębia. Dla przykładu mamy recesję, czyli odsłonięte szyjki zębowe,
kiedy metodą leczenia staje się przeszczep tkanek z podniebienia,
żeby ząb był prawidłowo osłonięty, a więc nie był zagrożony uszkodzeniami i nie było bolesny.
Trzecia dziedzina, którą się zajmujemy w ramach naszej specjalizacji są choroby błony śluzowej. Tu mowa o zmianach na śluzówkach,
które pacjentom odbierają komfort – zapalenia na tle bakteryjnym,
grzybiczym czy wirusowym (np. brodawczaki), choroby autoimmunologiczne a w najgorszych przypadkach nawet zmiany przednowotworowe czy nowotwory. Generalnie można mówić tutaj o profilaktyce nowotworowej. Część pacjentów nie wie, że w obrębie jamy
ustnej może dochodzić do powstania nowotworów. Mamy podpisane umowy z dwoma szpitalami w Szczecinie, co umożliwia zaawansowaną diagnostykę. Szpital przy ulicy Unii Lubelskiej będzie badał
wysyłane przez nas wycinki histopatologiczne. Z kolei wymazy
z jamy ustnej będziemy wysyłać do analizy do Zakładu Mikrobiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

I

74

I

I

zdrowie i uroda

- W przypadku terapii tkanek miękkich zapewne częściej wkracza
farmakologia jako metoda leczenia?
- Najczęściej. Ale podstawą jest prawidłowa diagnoza. Musimy więc
wspierać się konsultacjami u dermatologów, często reumatologów
czy gastroenterologów, bo zmiany dostrzegane na śluzówkach
stanowią częstokroć pierwszy etap schorzeń ogólnoustrojowych.
Jama ustna jest pierwszym odcinkiem układu pokarmowego. Na
podstawie zmian w jej obrębie możemy przypuszczać, że coś złego
dzieje się w dalszych odcinkach tego układu. Ale są to zmiany wskazujące również często na problemy reumatologiczne lub związane
z występowaniem innych chorób.

I

leczenie specjalistyczne. Bywają sytuacje, kiedy ludzie chorują i latami nie wiadomo, jaka jest przyczyna tego stanu. Czasami udaje
się postawić prawidłową diagnozę, wychodząc od niepokojących
zmian w jamie ustnej.
- Leczenie w każdym z tych trzech zakresów, które pan wymienił
zajmuje zapewne dużo czasu?
- W przypadku chorób przyzębia „wyprowadzamy” pacjenta, co
oznacza, że powstrzymujemy rozwój schorzenia. Taki pacjent najczęściej musi być pod kontrolą periodontologiczną do końca życia,
odwiedzając gabinet kilka razy w roku, a co najmniej raz na pół roku.
Jeśli chodzi o choroby błony śluzowej, jest różnie. W przypadku
chorób wirusowych, bakteryjnych czy grzybiczych jesteśmy w stanie sobie szybko poradzić, posługując się lekami albo laserem. Jednak są też takie choroby – jak na przykład liszaj płaski – wymagające
długiego leczenia i stałej kontroli lekarskiej, bo czasami ta choroba
może przejść w fazę nowotworową.

- Co dzieje się, gdy stwierdzi pan występowanie choroby ogólnoustrojowej?
- Można wtedy odpowiednio pokierować pacjenta i umożliwić mu

- Wśród stomatologów funkcjonują dwa zasadnicze podejścia
do implantów. Jedni są zdania, że warto nawet w przypadku stosunkowo niedużych kłopotów założyć implanty, inni odwrotnie uważają, że nawet wywołujący kłopoty, ale własny ząb zawsze ma
przewagę nad implantem. Jaki pan ma pogląd w tej kwestii?
- Wszystko zależy od sytuacji. Periodontolog walczy o każdy ząb,
stara się go zachować jak najdłużej. Podobnie pacjenci periondotologiczni chcą zachować zęby jak najdłużej. Ale trzeba popatrzeć
szerzej. Zdarzają się sytuacje, że warto usunąć własny ząb i zrobić
miejsce dla implantu po to, żeby cała praca protetyczna miała sens.

PERIODENTAL dysponuje nowoczesnym tomografem
stożkowym CBCT. Obraz, który uzyskuje się za pomocą tomografii 3D zębów, jest niezwykle precyzyjny
- można go dowolnie obracać, wyostrzać, przybliżać,
co umożliwia wykrycie nawet bardzo małych zmian
w żuchwie lub szczęce. Podczas jednego obrotu urządzenia wykonywane jest kilkaset zdjęć, które, po przetworzeniu, tworzą jedną, niezwykle dokładną całość
w trójwymiarze. Badanie trwa zaledwie kilkanaście sekund. Tomograf CS 8100 3D można łatwo regulować.
Jest dostosowany dla pacjentów w pozycji stojącej lub
siedzącej oraz dla osób niepełnosprawnych.
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Nie sztuką jest pozostawić jeden ząb i wykonać ładną odbudowę
całej szczęki czy żuchwy z pozostaniem tego jednego czy dwóch zębów, które kompletnie do tej pracy nie będą się nadawały, a wręcz
ograniczą jej żywotność. Dlatego czasami tłumaczymy pacjentowi,
że warto ten ząb usunąć ze wskazań protetycznych, żeby uzyskać
rozwiązanie stosunkowo trwałe i dla pacjenta komfortowe. Ale podkreślam: każda sytuacja jest wyjątkowa i każdorazowo bardzo uważnie trzeba ją przeanalizować w poszukiwaniu optymalnej metody
leczenia i zabezpieczenia protetycznego. Inaczej mówiąc, nie warto
wybierać rozwiązań na rok czy dwa, kiedy można rozwiązać problem
na długie lata, przywracając pacjentowi względny komfort życia.
- Mówił pan o coraz doskonalszych metodach odbudowywania kości.
Jak się taki proces odbywa? Jaką postać mają używane materiały?
- Najlepszym materiałem zawsze jest kość własna pacjenta. Nie
zawsze jednak jesteśmy w stanie przeprowadzić przeszczep autogenny. Firmy biotechnologiczne oferują rozmaite materiały kościozastępcze, pochodzące od zwierząt (bydła albo świni) lub materiały
sztuczne, alloplastyczne. Najlepiej gdyby materiały kościozastępcze
po pewnym czasie się zresorbowały, czyli zaniknęły i zostały całkowicie zastąpione własną kością pacjenta. To przyszłościowy kierunek zarówno periodontologii jak i implantologii. Jedne materiały
szybciej, inne wolniej się resorbują, ale zawsze zajmują przestrzeń
umożliwiająca krwi pacjenta odbudowę kości własnej. Tak więc nie
tyle chodzi o to, aby materiał kościozastępczy pozostał w ubytku
kostnym, co raczej wspomógł jego odbudowę. Ale w tej pracy można wykorzystywać również preparaty odwirowane z krwi pacjenta.
My takie możliwości posiadamy. W procesie tym, chodzi o uzyskanie
czynników wzrostu, które przyspieszają odbudowę kości.
- Jakie są przyczyny wypadania zębów?
- Przyczynami są między innymi obciążenia genetyczne, współwystępujące choroby ogólne oraz palenie papierosów. Ogromnie
dużo zależy od pacjenta. Jeśli w gabinecie usuniemy płytkę nazębną, a pacjent w domu będzie zachowywać higienę, stale starannie
czyszcząc zęby, jesteśmy w stanie zapanować nad tym kłopotem.
Bez zaangażowania pacjenta jesteśmy bezradni.

Dr n. med. Łukasz Wilczyński, specjalista periodontolog, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktoryzował się w wieku 27 lat. W Kołobrzegu
w gabinecie PERIODENTAL przyjmuje od poniedziałku do czwartku. W piątki prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Periodontologii i prowadzi konsultacje
w Klinice Uniwersyteckiej PUM. Poza periodontologią
zajmuje się również implantologią.

Ale jest szereg innych przyczyn omawianego problemu. Chciałbym
zwrócić uwagę na to, że zarówno część chorób ogólnoustrojowych
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może przyczyniać się do powstawania i rozwoju chorób przyzębia, ale
i w drugą stronę – parodontoza wpływa negatywnie na przebieg innych chorób. Powinniśmy mieć świadomość, że zapalenie przyzębia ma
potencjalnie zły wpływ zdrowie ogólne. Przyczynia się do powstania
i pogarsza przebieg istniejących chorób, takich jak choroba miażdżycowa i jej powikłania w postaci udaru mózgu czy zawału serca, cukrzyca,
reumatoidalne zapalenie stawów, zaburzenia metaboliczne, Choroba
Alzheimera, a nawet nowotwory. Ogółem jest wiele jednostek chorobowych, na których rozwój wpływ mają schorzenia przyzębia.
Laser w stomatologii jest stosunkowo nową technologią. Zainteresowanie leczeniem z użyciem lasera
stopniowo wzrasta, przez co usługi wykorzystujące
laser diodowy są coraz łatwiej dostępne - także w
gabinecie PERIODENTAL. Współczesne lasery cechują się precyzją, a dodatkowo oferują szybszy efekt i
wysoki poziom bezpieczeństwa. Leczenie większości
zaburzeń z zastosowaniem lasera diodowego jest
bezbolesne.

- Pewnie mało kto poza lekarzami ma tego świadomość?
- Zgadza się. Pacjenci często trafiają do nas na tzw. sanację, kiedy są
przygotowywani do operacji na sercu, przeszczepu lub wszczepienia stawu biodrowego. Wtedy konieczne jest zaświadczenie od stomatologa, że jest przygotowany do zabiegu od strony higieny jamy
ustnej i że nie ma w niej żadnych ognisk zapalnych. To ważne, bo zaawansowane zmiany w kościach, których nie widzimy przecież gołym okiem uaktywniają się, kiedy człowiek ma obniżoną odporność
– jak w przypadku przeszczepów. I wtedy taki ukryty stan zapalny
może zniweczyć wysiłek chirurga a nawet zagrozić życiu pacjenta.
Warto uświadomić sobie, że cała powierzchnia korzeni zębów ma
łącznie około 50 centymetrów kwadratowych. Można obrazowo powiedzieć, że kiedy chorujemy na parodontozę, mamy w organizmie
ukryte owrzodzenie tej wielkości. Gdybyśmy mieli coś takiego na
udzie, brzuchu albo klatce piersiowej, z pewnością natychmiast szukalibyśmy pomocy lekarza. Tymczasem kiedy tego nie widać, pacjenci stosują półśrodki – na przykład płukanki. Nie leczą one przyczyny,
a jedynie eliminują objawy, jak na przykład przykry zapach z ust.

Specjalistyczne Centrum
Stomatologii Periodental
ul. Zwycięzców 15/10A, Kołobrzeg
kontakt@periodental.kolobrzeg.pl
www.periodental.kolobrzeg.pl
tel: 501 575 175
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Studio Optyczne Zwoliński:
sposoby na zmęczony wzrok
Autor: Andrzej Mielcarek

Salonu optycznego pani Danuty Zwolińskiej przy ulicy Zwycięstwa 51-53 nie sposób pomylić z żadnym
innym. Od samego początku jego witrynę (oprócz pięknych opraw okularowych) zdobi
charakterystyczny element – zabytkowy motocykl. Wewnątrz zaś na klientów czeka zawsze
uśmiechnięta właścicielka, dla której optyka jest nie tylko zawodem, ale również życiową pasją.

D

anuta Zwolińska w branży optycznej pracuje od 20 lat. Początkowo była przedstawicielką największego polskiego
wytwórcy szkieł okularowych. Własny salon otworzyła 10
lat temu. – Za późno odkryłam, że to dziedzina fascynująca i najbardziej odpowiednia dla mnie praca - mówi. - Zdobyłam wykształcenie optyczne, śledzę wszelkie nowości, jakie się pojawiają na rynku.
Uwielbiam kontakt z ludźmi. Dużo rzeczy w pracowni wykonuję
sama, bo umiem dobierać soczewki, ale również samodzielnie je
szlifować, dzięki czemu jestem w stanie zapewnić usługę „okulary
w godzinę”.

Salon dorobił się w ciągu dekady grona wiernych klientów (nie tylko
koszalinian), którzy do niego powracają, czasami całymi rodzinami.
- Ostatnio odwiedził mnie pan z Poznania, jeden z moich pierwszych
klientów, który pokazał mi kartę z 2010 roku. Wykonuje u mnie
okulary przy okazji urlopu spędzanego nad morzem. Pojawiają się
systematycznie, najczęściej właśnie w sezonie letnim, również osoby z innych miast. Trudno o większą satysfakcję.
Jak podkreśla Danuta Zwolińska, oprawy okularowe – niczym stroje – podlegają modzie. Co dwa-trzy lata zmieniają się dominujące
trendy. Była moda na duże, masywne oprawy, a obecnie na topie są
metalowe „druciki”, cienkie i delikatne.

Klienci doceniają to, ale również fakt, że zawsze mogą liczyć na życzliwą radę przy doborze opraw: - Całe życie interesowałam się modą,
zwracam uwagę na estetykę – mówi pani Danuta. - Pomagam dobierać okulary. Staram się, by każdy wyglądał dobrze i nie jest ważne, za
ile kupuje okulary. Chcę, żeby każdy wyszedł ode mnie zadowolony.

- Ludzie nie przywiązują się do określonych modeli opraw – relacjonuje pani Danuta. - Lubią zmiany, szukają czegoś na czasie. Bywa,
że okulary stają się elementem niemal biżuteryjnym, dopasowy-
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wanym do określonego ubioru. Generalnie ich właściwy dobór jest
niezwykle ważny, bo okulary potrafią zmienić wyraz twarzy.
Oprócz marek ekonomicznych, w ofercie salonu znaleźć można luksusowe: - Od początku jest na przykład Versace, Dolce Gabbana,
Maxmara, Gucci, Ray Ban, Armani – mówi pani Danuta. – Ale mam
również znakomite włoskie oprawy nie tak znanych producentów
w niczym nieustępujące najbardziej znanym. Jest w czym wybierać.
Salony takie jak mój – w porównaniu z sieciowymi – wyróżnia to, że
można znaleźć w nich bardzo oryginalne wzory, tam zaś jest duża
powtarzalność.
Estetyka jest ważna, ale najważniejsze są zagadnienia związane ze
zdrowiem oczu. Danuta Zwolińska śledzi wszelkie pojawiające się
nowinki, dzieląc się wiedzą ze swymi klientami.
W rozmowie z nami szczególny nacisk kładzie na trzy kwestie: soczewki relaksacyjne, ochronę przed niebieskim światłem atakującym nas z komputerowych ekranów oraz na okulary progresywne.
Ulga dla zmęczonych oczu
Wszechobecne urządzenia cyfrowe stanowią dla naszego wzroku
zagrożenie, zwłaszcza jeśli intensywnie z nich korzystamy. Jak się
chronić? Z odpowiedzią przychodzą nowe technologie – tym razem
z dziedziny optyki.
Czy zdarza wam się po całym dniu odczuwać podrażnienie oczu,
pogorszenie ostrości widzenia oraz ból głowy w okolicy czołowej,
którego przyczynę trudno wskazać? Są to klasyczne objawy cyfrowego zmęczenia wzroku. Na szczęście możemy dziś korzystać
z nowoczesnych rozwiązań optycznych, wśród których są okulary relaksacyjne, czyli takie, w którym montowane są korekcyjne
soczewki okularowe ze wsparciem akomodacji. Jeśli połączymy je
z podstawowymi zasadami higieny, możemy skutecznie zwalczyć
objawy cyfrowego zmęczenia wzroku i poprawić komfort widzenia.
Soczewki ze wsparciem akomodacji rekomendowane są użytkownikom okularów, którzy na co dzień pracują przy komputerze lub
monitorach elektronicznych lub w inny sposób przez wiele godzin
koncentrują wzrok na niedużych odległościach.
Te innowacyjne soczewki skonstruowane są w sposób zapewniający niezbędną ostrość podczas patrzenia w dal oraz optymalną moc
podczas patrzenia z bliska. Jak to działa? W górnej części soczewki
relaksacyjnej zachowana jest wymagana moc do dali – byśmy doskonale widzieli z większej odległości, a w dolnej części moc dostosowywana jest do komfortowego patrzenia z małej odległości (to
tzw. strefa wsparcia wzroku). Taki zabieg wspomaga akomodację
i łagodzi objawy wysiłku wzrokowego. Dzięki temu codzienne zadania wykonywane w obszarze bliży stają się znacznie mniejszym
obciążeniem dla oczu.
Ochrona przed niebieskim światłem
Smartfony, tablety, komputery, telewizory – wszystkie te urządzenia emitują niebieskie światło, inaczej światło widzialne o wysokiej
energii. Chociaż niebieskie światło samo w sobie jest zjawiskiem naturalnym, występującym w świetlne dziennym, jego nadmierna ilość
może mieć negatywny wpływ na człowieka, powodując suchość
i podrażnienie oczu, niewyraźne widzenie, zmęczenie, bóle głowy,
a nawet bezsenność. Powłoka BlueControl oferuje ochronę przed
nadmiarem niebieskiego światła, zapewniając zrelaksowane widzenie i lepszą kondycję oczu.
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BlueControl jest powłoką antyrefleksyjną chroniącą oczy i redukującą nadmiar niebieskiego światła emitowanego przez monitory
urządzeń elektronicznych. To optymalne rozwiązanie dla szerokiej
grupy osób korzystających z urządzeń elektronicznych w ciągu
dnia: studentów, entuzjastów gier komputerowych, pracowników
biurowych i dzieci. Poza ochroną przed negatywnym wpływem niebieskiego światła BlueControl oferuje większy kontrast widzenia
i mniejszy wysiłek dla oczu.
Okulary progresywne
Wiele osób po 40. roku życia doświadcza problemu z gorszym widzeniem z bliska, który często zmusza do noszenia okularów do czytania
czy pracy przy komputerze. Przypadłość ta, nazywana prezbiopią
lub starczowzrocznością wynika bezpośrednio z naturalnych procesów starzenia się oczu – soczewka traci swoją elastyczność, przez co
trudniej skupić wzrok na przedmiotach położonych najbliżej.
W przypadku prezbiopii wiele osób musi sięgać jednak nie tylko po
okulary do bliży, ale także do dali, co oczywiście bywa uciążliwe np.
w trakcie prowadzenia samochodu. Rozwiązaniem na takie sytuacje
są okulary lub soczewki progresywne. Dla kogo są odpowiednim
wyborem i jak właściwie działają?
Podstawowym zadaniem okularów progresywnych jest umożliwienie
pełnej ostrości widzenia niezależnie od odległości obiektu od oczu.
Efekt taki możliwy jest dzięki szczególnej konstrukcji szkieł, które zostały podzielone na trzy strefy widzenia. Górna, najbardziej naturalna
przy patrzeniu na wprost, umożliwia wyraźne widzenie z dali, dolna z bliska, a strefa pośrednia doskonale nadaje się do patrzenia w odległościach pośrednich, np. podczas pracy przy komputerze.
Szkła progresywne należą do jednych z najbardziej skomplikowanych w optyce, jednak wśród osób z prezbiopią cieszą się coraz
większą popularnością. To jeden z najlepszych sposobów na uniknięcie konieczności noszenia przy sobie kilku par okularów i zmieniania ich zależnie od sytuacji. Co ważne, konstrukcję taką można
zastosować zarówno w okularach, jak i soczewkach kontaktowych
wieloogniskowych.
Poza kilkoma wyjątkami nie ma przeciwwskazań, dla których osoby
wymagające „progresów” nie mogłyby ich nosić. Wśród przeciwwskazań pojawiają się między innymi zaburzenia błędnika, zwyrodnienia plamki żółtej, zaburzenia widzenia obuocznego, a także
choroby oczu z powodu których wada szybko postępuje. Osoby
takie mogą mieć problem z adaptacją do nowych okularów, odczuwać duży dyskomfort podczas ich noszenia lub mieć problemy z odpowiednim dopasowaniem mocy szkieł. Poza tymi wyjątkami szkła
progresywne są jednak naprawdę dobrym wyborem.
Należy jednak liczyć się z tym, że trzeba się do nich przyzwyczaić.
Często potrzeba nawet kilku tygodni, żeby oczy zaadaptowały się
do nowego rodzaju korekcji i chociaż początki mogą wydawać się
trudne i niekomfortowe, nie należy się zrażać. Widzenie w szkłach
czy soczewkach progresywnych jest nieco inne, niż w tradycyjnych
okularach korekcyjnych, jednak po okresie adaptacji są one naprawdę wygodne.

STUDIO OPTYCZNE ZWOLIŃSKI
Koszalin ul. Zwycięstwa 51-53 (vis a vis Katedry)
tel. 604 193 859; 94 342 03 02
/ StudioOptyczneZwolinski
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GABINETY
SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIA USG
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE
- PIERSI

ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA
PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
RADIOLOG Kinga Kubiak
RADIOLOG Magdalena Śliwa

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
Zapraszamy na konsultacje - 19 września 2020r.
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - Dr Joanna Kraśny
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruch dzieci.
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w OrtopedycznoRehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu.
ORTOPEDA DZIECIĘCY Joanna Kraśny
NEUROLOG Marek Żmuda
Stan-Med
Rejestracja:
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
94 347 74 61, 602 776 267
LARYNGOLOG Edward Bauer
Koszalin ul. Staszica 8a
www.stanmed.pl
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ Dorota Hornung
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Tacy sami, a jednak różni
Kobiety i mężczyźni chorują inaczej
Choć współczesna kultura zaciera różnice pomiędzy płciami w pracy, rolach społecznych, stylu życia
i modzie, na poziomie biologicznym pozostają one nadal ostre i nie do końca wyjaśnione. Na przykład
wciąż nie wiemy, dlaczego kobiety i mężczyźni chorują inaczej.
Autor: Agnieszka Mielcarek

J

ak się wydaje, wiedza o kobiecych i męskich wariantach chorób
jest stosunkowo mała, bo długo (nawet w XX wieku) skupiano
się głównie na badaniu męskiego organizmu, traktując kobiecy
jako zbyt „skomplikowany” przez jego cykliczne zmiany hormonalne. Współcześnie zaś zbyt mała liczba kobiet (szczególnie w wieku
rozrodczym) w badaniach klinicznych sprawia, że kobiety o wiele
częściej niż mężczyźni cierpią z powodu działań niepożądanych
leków, a zgłaszane przez panie objawy są częściej bagatelizowane.

Nie oznacza to, że temat różnic w chorowaniu między płciami nie
jest badany. Włoscy naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Padwie przeprowadzili badanie, w wyniku którego udowodnili, że
przebieg, objawy, czas trwania i ryzyko zapadnięcia na wiele chorób
są u obu płci różne. Wśród tego typu schorzeń wymienili, m.in. zawał serca (i inne choroby układu krążenia), osteoporozę, raka jelita
grubego czy pierwotną marskość wątroby i wirusowe zapalenie wątroby typu C.
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Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy
Nietypowy zawał…
Według Włochów koronnym przykładem tezy o różnym chorowaniu obu płci jest zawał serca. U mężczyzn najczęściej objawia się on
bólem w klatce piersiowej, promieniującym do lewej ręki. Takie objawy nazywane są klasycznymi i z takimi można spotkać się w podręcznikach medycznych.
U kobiet jednak zawał może mieć bardziej nietypowy przebieg. Podczas zawału kobieta może się skarżyć na ból w nadbrzuszu (więc
niżej niż w klasycznym opisie), nudności, odbijanie się, ból w szczęce. Takie objawy częściej są bagatelizowane zarówno przez same
pacjentki, jak i przez personel medyczny, a to zmniejsza szanse na
właściwe rozpoznanie i adekwatną szybką pomoc.
Do podobnych wniosków co zespół naukowców z Padwy, doszli
gdańscy badacze pod kierownictwem prof. Krzysztofa Narkiewicza.
Zgodnie z ich obserwacjami pacjenci (choć to głównie pacjentki)
zgłaszający nietypowe objawy zawału serca, pojawiają się w szpitalu później, są poddawani mniej intensywnej terapii i mają prawie
dwukrotnie wyższą śmiertelność krótkoterminową w porównaniu
z osobami, u których objawy zawału były typowe.

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zauważyli
również, że obie płcie nie są w jednakowym stopniu narażone na
czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Dym tytoniowy czy alkohol mają bardziej wyniszczający wpływ na kobiece serce, podobnie
jak stwierdzona cukrzyca – u kobiet bardziej destrukcyjna dla naczyń krwionośnych niż u panów. Do okresu menopauzy kobiety są
jednak chronione przez estrogeny, częściej dbają o zdrowy tryb życia, dlatego żyją dłużej, a zawał serca pojawia się u nich średnio 10
lat później niż u mężczyzn.

Badania z zakresu medycyny pracy
Badania kierowców w transporcie drogowym
i kandydatów na kierowców
Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy
Szczepienia ochronne

…choć nie tylko

W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)
» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik
Neurolog
Audiolog-Foniatra
Psychiatra
Gastrolog

Zawał serca nie jest jednak jedyną chorobą układu krążenia, która
ma inny przebieg i inną częstotliwość występowania ze względu na
płeć. Mężczyźni częściej cierpią z powodu migotania komór i migotania przedsionków. Umierają również częściej w wyniku nagłego
zgonu sercowego. Wśród sportowców jest aż dwudziestokrotnie
więcej przypadków nagłej śmierci z powodów kardiologicznych
u mężczyzn niż u kobiet.
Kobiecą „specjalnością” są z kolei zaburzenia rytmu serca wynikające z wydłużenia odstępu QT, zarówno te wynikające z działania
kobiecych hormonów (w szczególności estradiolu), jak i większej
podatności na niekorzystne działanie leków. Aż 90 procent chorych
cierpiących na tachykardię zatokową stanowią kobiety, szczególnie
przed 40. rokiem życia. Niektóre stany, w tym ciąża lub środkowa
faza cyklu menstruacyjnego, zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia napadu arytmii, inne, w tym ostatnie dni cyklu miesiączkowego oraz wejście w okres menopauzalny, ryzyko to zwiększają.
Jednak niepokoi fakt, że panie uzyskują niezbędną diagnozę kardiologiczną później niż panowie, a w późniejszym wieku są rzadziej
poddawane zabiegom przywracającym prawidłowy rytm serca.

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA
USG jamy brzusznej - EKG
- Laboratorium analiz medycznych krwi i moczu
Internista - Kardiolog - Psycholog - Onkolog - Gastrolog - Laryngolog - Pulmonolog - Medycyna Pracy - Medycyna Podróży - Badania kierowców -

Typowo kobiece choroby?
Przyjęło się uważać, że osteoporoza i rak piersi są typowo kobiecymi problemami. Rzeczywiście, choruje na nie więcej kobiet niż
mężczyzn, choć nie oznacza to, że nie mogą być one zdiagnozowane
u męskiego pacjenta.

reklama

Szacuje się, że na osteoporozę cierpi około 30 procent kobiet w wieku pomenopauzalnym oraz około 20 procent mężczyzn. Jednak to

Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651
clinika@przychodnia-clinica.pl
www.przychodnia-clinika.pl
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panowie częściej umierają z powodu złamań, wywołanych zmianami w układzie szkieletowym. Przywoływani już wcześniej włoscy
naukowcy uważają, że statystyki występowania osteoporozy ze
względu na płeć mogą nie do końca oddawać rzeczywistość. Części
zgonów z powodu powikłań po złamaniach można byłoby uniknąć,
gdyby mężczyźni byli częściej badani pod kątem osteoporozy niż
dotychczas.

Męski rak piersi
Najczęstsze objawy raka piersi u mężczyzny to:
• Guz lub guzy w piersiach
• Zmiana rozmiaru, kształtu lub wyglądu skóry
klatki piersiowej i sutka,
• Wyciek z sutka,
• Zaczerwienienie sutka i jego okolic.
Ból piersi rzadko jest objawem nowotworu. Tkliwość
piersi u mężczyzn jest wiązana częściej z ginekomastią, spowodowaną zwiększona ilością estrogenu lub
zmniejszoną ilością testosteronu we krwi.

Ze względu na mniejszą ilość tkanki sutków mężczyźni są mniej podatni na nowotwory piersi, jednak około 1 procent wszystkich przypadków tej choroby dotyka męskiej piersi. Schorzenie to u mężczyzn występuje najczęściej po 60. roku życia. Panowie rzadko
mają świadomość, że coś dzieje się z ich sutkami i diagnoza częściej
stawiana jest później niż u kobiet. Dlatego w chwili diagnozy męski
nowotwór jest więc zwykle bardziej zaawansowany i trudniejszy do
leczenia.
Mężczyzna w szpitalu
Okazuje się, że wizyta w szpitalu może być bardziej niebezpieczna
dla mężczyzny niż dla kobiety. Naukowcy ze Szkoły Pielęgniarstwa
Uniwersytetu Columbia (USA) badali zakażenia szpitalne u kobiet
i u mężczyzn. Po przeanalizowaniu danych pochodzących od 82
tysięcy hospitalizowanych pacjentów okazało się, że zakażenia
szpitalne są u kobiet znacznie rzadsze niż u mężczyzn, a różnica jest
szczególnie widoczna u osób w młodym i średnim wieku.
Badacze wykazali, że zakażenia krwi stwierdzono u 10 na 1000 hospitalizowanych kobiet oraz u 16 na 1000 hospitalizowanych mężczyzn. W przypadku zakażeń pooperacyjnych dysproporcja była
większa: infekcja wdała się w rany u 44 na 10 000 pacjentek oraz
u 74 na 10 000 pacjentów. Wcześniejsze badania sugerowały, że
zakażenia szpitalne mogą zaczynać się od infekcji dróg moczowych,
na które bardziej podatne są kobiety. Jednak analiza naukowców
z Uniwersytetu Columbia sugeruje, że różnic raczej należy szukać
w mikroflorze, zamieszkującej skórę – bo to mężczyźni mają tych
bakterii więcej.
Dane dotyczące hospitalizacji pacjentów zakażonych COVID-19 we
włoskiej Lombardii też nie napawają optymizmem. Według nich aż
82 procent pacjentów na oddziale intensywnej terapii z COVID-19
to mężczyźni. Włoski immunolog Alberto Mantovani z Mediolanu
uważa, że istotne znaczenie ma tu palenie papierosów. Poważniejszy przebieg COVID-19 ma u pacjentów po 60. roku życia, a w tej
grupie większy odsetek palaczy stanowią jednak mężczyźni. Naukowiec przyrównuje męską walkę z koronawirusem do maratonu,
w którym panowie są kilka kilometrów za paniami.

Kobiecy zawał serca

Ochronny testosteron

U młodych kobiet zawał pojawia się bardzo rzadko ze
względu na ochronny wpływ estrogenów na układ
krążenia. Jednak po 50.-55. roku życia ryzyko zawału
u kobiet i mężczyzn jest takie samo. U kobiet rzadziej
pojawia się klasyczny ból zamostkowy, częstsze są
objawy niecharakterystyczne:
• Kołatanie serca,
• Duszność, przyspieszony oddech,
• Uderzenia gorąca (do pomylenia z objawami
menopauzy),
• Nudności, wymioty,
• Ogromne zmęczenie lub osłabienie,
• Trudny do określenia ból lub pieczenie podobne
do zgagi.

Astma jest częściej diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn, chociaż
w wieku dziecięcym wśród astmatyków jest więcej chłopców niż
dziewczynek. Przed okresem dojrzewania to chłopcy chorują na
astmę około półtora razy częściej niż dziewczynki, po dojrzewaniu
proporcje się odwracają i to kobiety dwukrotnie częściej cierpią
z powodu astmy niż mężczyźni. U osób starszych (czyli dla kobiet
w wieku pomenopauzalnym) odsetek kobiet i mężczyzn chorujących na astmę powoli się wyrównuje.
Dlatego podejrzewano, że żeńskie hormony płciowe (estrogeny
i progesteron) mogą sprzyjać powstawaniu reakcji immunologicznej
w oskrzelach. Okazało się jednak, że to testosteron hamuje wydzielanie prozapalnych cząsteczek, odpowiedzialnych za rozwój astmy,
a żeńskie hormony płciowe ani nie pobudzają, ani nie hamują wydzielania cytokinin. Można więc powiedzieć, że testosteron działa
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ochronnie na oskrzela i przeciwdziała rozwojowi astmy u dorosłych
mężczyzn.
To również w różnicach hormonalnych oraz genetycznych upatruje
się przyczyny odmienności w chorowaniu na pierwotną marskość
żółciową wątroby i wirusowe zapalenie wątroby typu C. W przypadku obu tych chorób większość pacjentów stanowią kobiety.
Kombinacja genetyki i hormonów prawdopodobnie wpływa też na
różnice w przebiegu raka jelita grubego u obu płci. U kobiet guzy
lokalizują się w innych miejscach, inaczej również odpowiadają na
leczenie.
Testy nie dla kobiet
Niepożądane skutki uboczne leków częściej dotykają kobiety niż
mężczyzn, ponieważ testowanie dawkowania substancji aktywnych od początku istnienia badań klinicznych prowadzi się głównie
na mężczyznach. Takie wnioski płyną z badań uczonych z University
of California i University of Chicago.

Badacze nadal niewiele wiedzą o kobiecych
i męskich wariantach chorób, bo przez wieki
skupiano się na badaniu męskiego organizmu,
traktując kobiecy jako zbyt skomplikowany
przez cykliczne zmiany hormonalne.

Przez dekady badań klinicznych nie prowadzono przy udziale kobiet, bo uważano, że cykliczne zmiany hormonalne w żeńskim organizmie mogą utrudnić interpretację wyników. Od początku lat 90.
XX wieku kobiety w wieku rozrodczym nie brały udziału w badaniach klinicznych jeszcze z jednej przyczyny – po aferze z talidomidem obawiano się, że firmy farmaceutyczne będą oskarżane o narażanie kobiet (w potencjalnej) w ciąży na ryzyko uszkodzenia płodu.
Aktualnie amerykańskie National Institues of Health (NIHs) nakazują dobieranie ochotników do badań pod względem płci po równo.
Jednak nadal większość badań nie analizuje różnic w dawkowaniu
między płciami.
Autorzy analizy uważają, że w przypadku co najmniej 86 leków, którym się przyjrzeli, dawkowanie powinno być odmienne ze względu
na płeć – a aktualne zalecenia dla obu płci są dokładnie takie same.
Wśród tych preparatów są leki przeciwdepresyjne, sercowo-naczyniowe, przeciwpadaczkowe czy przeciwbólowe.
Traktowanie kobiet po macoszemu jest dla nich groźne i jest przyczyną większej liczby zgłaszanych przez kobiety działań ubocznych
leków. W ponad 90 procentach analizowanych przypadków kobiety
doświadczały poważniejszych i dokuczliwszych działań niepożądanych, w tym nudności, bólów głowy, deficytów poznawczych, depresji czy zaburzeń serca.

reklama

Generalnie główną przyczyną naszej niedostatecznej wiedzy na temat różnic w ryzyku zachorowania czy przebiegu chorób u obu płci
jest historyczne lekceważenie występowania podstawowych różnic
biologicznych między organizmami kobiet i mężczyzn. Na szczęście
coraz częściej różnice te jednak brane są pod uwagę podczas przeprowadzania badań naukowych z zakresu medycyny.
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Co warto wiedzieć o wybielaniu zębów
Każdy człowiek ma zapisany w genach kolor, odcień i grubość szkliwa zębów, a także kolor zębiny – jedni mają uzębienie białe, a nawet lekko niebieskawe, inni w nieco cieplejszym odcieniu kości słoniowej
lub żółtawe, a bywa i tak, że u jednej osoby zęby mają różne odcienie. Nieuchronne jest jednak to, że
z wiekiem zęby nam ciemnieją – i to bez względu na to, jak się przykładamy do codziennej higieny.

D

laczego z wiekiem zęby ciemnieją? Podstawową przyczyną
jest ścieranie się szkliwa. Wraz z upływem lat ulega ono
stopniowemu, powolnemu zużywaniu i z czasem zaczyna
spod niego przezierać zębina, która ma kolor od żółtawego po brązowy, a nawet brunatny. Jeśli spojrzymy na świeżo wyrznięte jedynki u dziecka, to przekonamy się, że są białe, podczas gdy u 40-latka
i osób star-szych zęby, nawet jeśli nie ma w nich żadnych wypełnień,
na pierwszy rzut oka wyglądają na stare – szkliwo jest nie tylko
ciemniejsze, ale także nierównomiernie wybarwione, pojawiają się
też pęknięcia.

uśmiech. Należy również pamiętać, że wybielaniu nie poddają się
uzupełnienia porcelanowe (licówki, korony, mosty) oraz wypełnienia kompozytowe. Jeśli znajdują się one na powierzchniach zębów
widocznych przy uśmiechu, zapewne po zabiegu będzie je trzeba
wymienić, aby dostosować kolor do nowego odcienia tkanki zęba.
Inaczej mogą się też wybarwić zęby po leczeniu kanałowym (martwe). Efekt wybielania utrzymuje się krócej u osób palących papierosy, jeśli po zabiegu nie porzucą nałogu.
Zęby możemy wybielać w domu lub w gabinecie. Preparaty do domowego użytku zawierają substancje o niskim stężeniu, którymi nie
sposób zrobić sobie krzywdy. Ale też rezultat nie jest tak dobry jak
przy wybielaniu profesjonalnym. Co innego, jeśli chcemy zadziałać
bardziej zdecydowanie, silniejszymi środkami, wtedy musimy się
zdecydować na wizytę u stomatologa. Profesjonalne wybielanie to
zabieg medyczny i absolutnie nie powinno się go wykonywać poza
gabinetem lekarskim, a niestety tego rodzaju próby się zdarzają, na
przykład w salonach kosmetycznych. Odradzam takie rozwiązanie.
Do profesjonalnego wybielania wykorzystuje się silne związki chemiczne – mocno stężone nadtlenki wodoru lub mocznika – które
naniesione niechcący na dziąsło powodują poparzenie chemiczne.
Jeśli granica między zębami a dziąsłami nie jest dostatecznie dobrze zabezpieczona specjalną żywicą, a pozostawi się niewyleczone
zęby i kieszonki zębowe albo nieszczelne wypełnienia, środek może
ponadto wniknąć do zęba lub zainfekowanych kieszonek i spowodować podrażnienie, a nawet stan zapalny. Gabinetowe wybielanie
zębów nie jest przeznaczone dla dzieci (lekarz nie zakwalifikuje do
zabiegu osoby, która nie ukończyła 16. roku życia) ani dla osób obarczonych niektórymi chorobami (np. padaczką).

Drugim czynnikiem powodującym zmianę koloru uzębienia są
barwniki zawarte w pokarmie, przy czym wpływają one na kolor
szkliwa tym silniej, im mniej się przykładamy do higieny jamy ustnej. Ktoś, kto bardzo dba o zęby, nawet pomimo spożywania silnie
barwiących składników będzie je mieć jaśniejsze od osoby, która
nie czyści ich zbyt starannie. U osób niedoczyszczających zębów
barwniki wnikają do płytki nazębnej, nawet jeśli jest tak cienka, że
aż niewidoczna gołym okiem, i powodują ciemnienie zębów. A jeśli
zaniedbania są jeszcze większe i długotrwałe, gnieżdżące się w płytce nazębnej bakterie zaczynają przetwarzać składniki jedzenia
i w wyniku reakcji chemicznych wytwarzają barwniki, które zmieniają także kolor szkliwa.
Szczególnie niekorzystnie wpływa na kolor szkliwa palenie tytoniu.
Przebarwienia od nikotyny występują początkowo na przyszyjkowych częściach zębów, które od strony dziąseł, a także od środka
jamy ustnej i języka stają się zażółcone lub brązowawe. W dodatku
barwnik wnika w każdą bruzdę, w każde pęknięcie, sprawiając, że
zęby tracą jednolity kolor. Rozwiązaniem jest powtarzane co 3–6
miesięcy piaskowanie i troska o staranne czyszczenie zębów.
Piękne, białe zęby są w modzie i robią dobre wrażenie. Chętnie oglądamy celebrytów obnoszących się z nienagannym uzębieniem, musimy jednak mieć świadomość, że u większości podziwiamy licówki,
które korygują zarówno kolor, jak i kształt zębów. Co nie znaczy, że
nie można uzyskać bardzo dobrego efektu dzięki zabiegom wybielającym szkliwo. Zanim się im jednak poddamy, dentysta musi dokładnie zbadać stan zębów i dziąseł. Zęby powinny być wyleczone,
oczyszczone z osadu i kamienia, a dziąsła zdrowe (o różowym zabarwieniu, bez oznak opuchlizny i krwawienia). Lekarz zdecyduje, które
ubytki należy wyleczyć przed zabiegiem.

Artykuł ten to fragment książki
napisanej przez Kamilę Wasiluk a zatytułowanej „Zdrowe zęby. Opowieść
o pięknym uśmiech” ZNAK 2020)
. Autorka to wybitna ortodontka
prowadząca popularnego bloga
mamaortodonta.pl. Jej ambicją jest szerzenie wiedzy
i zwiększanie świadomości stomatologiczno-ortodontycznej Polaków. Książka zbiera mnóstwo ciekawych
informacji na temat pielęgnacji i leczenia zębów,
rozwiewając wiele mitów. Rzecz przydatna zwłaszcza
dla osób, które odczuwają obawy albo nawet lęk przed
każdą wizytą w gabinecie stomatologicznym.

Ograniczenia mogą się pojawić u osób z masywnymi przebarwieniami, na przykład spowodowanymi antybiotykoterapią. Nie wszystkie
bowiem poddają się wybielaniu i przy niektórych znacznie trudniej
uzyskać efekt jednolitego koloru zęba. Warto się wtedy wspólnie
z lekarzem zastanowić, jaką alternatywną metodą przywrócić biały
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Czego szukamy w designie?
Krótki przegląd by Pufa Design
Autor: Adam Wysocki / Fotografie: Agnieszka Orsa

Kiedy próbuję od czasu do czasu przeanalizować rodzaje produktów
najczęściej kupowanych w showroomie Pufa Design w Kołobrzegu,
nieodmiennie zadziwia mnie ich różnorodność. U schyłku lata nadchodzi
czas na podsumowanie sezonu. Oto ulubione produkty naszych klientów!

Z

acznę od kategorii najbardziej kojarzącej
się z wakacjami – są to drobiazgi, gadżety,
które mogą być pamiątką z wyjazdu albo
prezentem. Rozdanie otwierają świece marki Natura Rzeczy, inne niż wszystkie, bo sojowe, zatem
ekologiczne, ekonomiczne i w dodatku obdarzone pięknymi nazwami. Doceniany jest fantazyjny
design spod znaku Miho, szczególnie dekoracje
ścienne (np. seria żuków). Wśród drobiazgów „na
ścianę” zwróciłbym też uwagę na wieszaki Dots:
dyskretne i bardzo przydatne. Wielką popularnością cieszą się drewniane figurki Spring Copenhagen; jedną z ulubionych jest skarbonka Tinder
Dog – może dlatego, że jesteśmy narodem praktycznym? Owo poszukiwanie przedmiotów uroczych, zabawnych i zarazem przydatnych w codziennym życiu wpływa niewątpliwie na wielką
popularność akcesoriów kuchennych, takich jak
igrające z naszą percepcją kieliszki i szklanki Normann Copenhagen albo zachwycające samą materią szkła szklanki Facet marki Eva Solo.
Aspekt praktyczny i piękne wzornictwo łączą
też w sobie podróżny kubek-niekapek To Go
Click (Stelton) albo pojemnik do chleba BOX-IT
(RIG-TIG), którego pokrywa jest jednocześnie
deską do krojenia. Bardzo lubiane są bawełniane, kolorowe ściereczki Pappelina. A skoro już
o tej szwedzkiej marce mowa, to zauważyłem,
że wśród jej słynnych chodników z syntetycz-

nej wstążki największą popularnością cieszą się
ostatnio dwa wzory: Rex i Mono. Wygląda na to,
że lubimy, gdy podstawą aranżacji jest klasyka…
Goście naszego showroomu kochają lampy!
Ostatnio poszukiwane są zwłaszcza te łączące
w sobie rozwiązania tradycyjne i nowoczesne, jak
propozycje Umage: małe klosze Acorn i eleganckie lampy Asteria (szczególnie wersja Saffron,
czyli intensywnie żółta!). Grupę wielbicieli ma
też jednak szalone wzornictwo Seletti (któż nie
zna uroczej lampki Mouse?). Poważniejszym zakupem są meble, ale i tu decyzje często zapadają
podczas wizyty w naszym sklepie stacjonarnym,
gdzie wiele takich produktów mamy wyeksponowanych. Znów widać świetne wyczucie naszych
gości, którzy stawiają na perfekcyjne wykonanie,
dobrą markę (kochają np. krzesła Ironica marki
TON i ARCH marki Fameg), ale nie boją się i bardziej fantazyjnych, nieoczywistych rozwiązań, jak
tapicerowana, przesuwna ścianka w szafce nocnej Audacious (Umage).
Te krótki przegląd mogę podsumować równie
krótko: cieszę się! Cieszę się, że dobre wzornictwo jest cenione i poszukiwane. Cieszy mnie znakomity smak naszych klientów oraz ich miłość do
designu. Najbardziej jednak radują mnie ich wizyty w showroomie Pufa Design. Bo jest to przecież
miejsce stworzone właśnie dla nich!

Adam Wysocki,
właściciel kołobrzeskiego
sklepu z oświetleniem
i meblami Pufa Design
(www.pufadesign.pl),
miłośnik wzornictwa.
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KPPD SA:

drewno najwyższej klasy
KPPD SA to jedna z najbardziej znanych regionalnych marek. Skład Fabryczny Koszalin od lat 50. XX
wieku mieści się w tym samym miejscu, przy ulicy Bohaterów Warszawy 5, i jest pierwszym wyborem,
jeśli chodzi o drewno i jego wytwory. I te do budowy domów, i te do prac wykończeniowych.

K

PPD produkuje między innymi elementy konstrukcyjne domów, więźb dachowych, podkłady kolejowe, ogrodowe, deski tarasowe, drewno konstrukcyjne, elementy do produkcji
mebli, brykiet i drewno kominkowe. Inwestuje przy tym w innowacyjne technologie wspomagające przerób tarcicy – suszenie, struganie, klejenie, impregnację oraz parzenie. Wyroby drzewne dystrybuuje w całej Polsce, zaopatrując między innymi przedsiębiorstwa
stolarki budowlanej, fabryki mebli, składy handlowe, producentów
segmentu ogrodowego, stolarnie. Około 30 procent asortymentu
eksportuje – głównie do Anglii, Niemiec i Francji, także do Azji.

KPPD SA drewno sosnowe pozyskuje z lasów miejscowych. Świerkowe – z Rosji i Skandynawii.

Warto podkreślić, że KPPD pozyskuje drewno wyłącznie z pewnych
źródeł – lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny (państwowych). Ma ono klasę C24 wytrzymałości, wymaganą przy budowach
domów. – Drewno w klasie C24 musi być strugane czterostronnie, suche, pozbawione chorych sęków i pęknięć – wyjaśnia Zdzisław Tarczyluk, doradca techniczno-handlowy w Składzie Fabrycznym KPPD SA
w Koszalinie. – Jest dzięki temu mocniejsze, odporniejsze na działanie
ognia, insekty, a wilgotność poniżej 18 procent chroni drewno przed
zagrzybieniem. Nie warto ryzykować, stosując drewno niższej klasy.
Nie tylko dlatego, że jest po prostu gorszej jakości. W razie problemów
związanych z nieprawidłową konstrukcją budowlaną czy zdarzeń losowych narazimy się na poważne szkody, a nie skorzystamy z ubezpieczenia, bo C24 to klasa przy budowach domów wymagana obligatoryjnie.

Drewno świerkowe przeznaczone jest też do produkcji podbitek
stosowanych na przykład przy budowie domków letniskowych. –
Drewno obiciowe ma funkcję izolacyjną, jest też bardzo estetyczne
– podkreśla Zdzisław Tarczyluk.

– Drewno z lasów strefy północnej, ze względu na ciężkie warunki
klimatyczne, ma mniejsze przyrosty, gęste usłojenie i większą odporność na złamanie, zginanie i inne obciążenia techniczne – mówi
Zdzisław Tarczyluk. – Jest także lżejsze. Metr sześcienny świerku
waży 600 kg, sosna o 200 kg więcej, a więc jest łatwiejsze w eksploatacji i montażu. Aż 90 procent drewna z Syberii jest w klasie
C24.

Drewno budowlane to część asortymentu, w jaki zaopatruje klientów KPPD SA. Na 2,5 ha powierzchni Składu Fabrycznego Koszalin
poza magazynem i halą produkcyjna znajduje się znajduje się magazyn, hala produkcyjna oraz sklep. W ofercie są drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne, deski podłogowe, panele i blaty, elementy potrzebne
do wybudowania mniejszych czy większych obiektów zewnętrznych, a także produkty do impregnacji, w przypadku drewna – nieodzowne.
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NAJWIĘKSZY
DYSTRYBUTOR NA POMORZU
drzwi i podłogi
deska barlinecka
drewno budowlane
schody i drzwi firmy KORNIK

KPPD KOSZALIN, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 5 | TEL. 94 343 20 10
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Napis Koszalin służący za wielką ławkę pod Górą Chełmską
został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego

78 pomysłów do weryfikacji
Autor: Anna Zawiślak / Fotografie: Adriana Styrenczak/archiwum Buglo

Do 12 października br. można oddać głos i zdecydować, który zgłoszony do tegorocznego
Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego projekt zwycięży i zostanie zrealizowany. Prawo
do głosowania mają wszyscy mieszkańcy Koszalina, bez względu na wiek.
I
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czyli Bulwary Młyńskie oraz ukończone już miejskie murale. Jestem
przekonany, że projekty tego typu zmieniają nasze postrzeganie
miasta, a być może gdyby nie KBO, nigdy nie zostałyby zrealizowane – przekonuje.

o już ósma odsłona Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
(KBO), w której pojawiło się 78 projektów podzielonych na
miejskie oraz osiedlowe. Projekt mógł zgłosić każdy mieszkaniec Koszalina, grupa mieszkańców, stowarzyszenie. W przypadku
projektów ogólnomiejskich wystarczyło wyrażone podpisami poparcie 30 osób, a zaledwie kilku - jeśli chodzi o osiedlowe.

Katarzyna Frankiewicz, z zawodu architekt, wyczulona jest na
użytkowość, funkcjonalność, ład i estetykę. Śródmieście – osiedle,
w którym mieszka i pracuje - jest jej zdaniem jednym z mniej doinwestowanych: – Chodząc codziennie do pracy czy na spacery z psem,
doskonale widzę bolączki tego centralnego miejsca w Koszalinie.
Marzy mi się, aby Śródmieście było reprezentacyjne w każdym calu
oraz aby wygodnie i dobrze żyło się mieszkańcom, stąd mój pomysł
na Park Kieszonkowy przy ulicy Marii Ludwiki. Ten projekt i ścieżka,
którą przeszłam składając go, zachęciły mnie do dalszego działania.
W tej edycji do rywalizacji stanie „Jak przeskoczyć fosę” i mocno
trzymam za niego kciuki.

Patrzę lokalnie
Marzena Olszyńska, mieszkanka Rokosowa, tak mówi o swoim zaangażowaniu w Budżet Obywatelski: - Jestem lokalną patriotką.
Interesuje mnie miasto i moje osiedle. Budżetem interesowałam się
od jego początków. Przeglądałam projekty, a szczególnie przypatrywałam się tym, które dotyczyły mojej dzielnicy. Takie osiedlowe
wyczulenie otwiera szeroko oczy na potrzeby, dochodzą do tego sąsiedzkie rozmowy i pomysły na projekty w zasadzie rodzą się same.
W tym roku stawiamy na Wodną Dolinę i koniecznoś wymiany żwirkowej, zniszczonej nawierzchni oraz na wiaty z zasilaniem solarnym
wraz z ławkami. Mówię „my”, bo projekt składam wspólnie z Karolem Matuszewskim.

Nie trzeba się znać, trzeba chcieć
Składanie projektów nie jest trudne. Najważniejsze są chęci i pomysł. Na pomoc można liczyć w referacie Konsultacji Społecznych
w Urzędzie Miejskim, a także w Pracowni Pozarządowej.

Podobnie wypowiada się Adam Siepracki: – Dla mnie bardzo ważna
jest lokalność. Kilka lat temu z premedytacją wróciłem do Koszalina,
aby tu znaleźć ostatecznie swoje miejsce na Ziemi. Do tego dochodzą moje zainteresowania historią oraz oczywiście miejsce, gdzie
mieszkam, czyli Jamno. Tam o historię można się wręcz potknąć,
ale żeby stworzyć atrakcyjną, ciekawą dzielnicę dla mieszkańców,
a może i w perspektywie dla turystów, potrzeba czasu i pieniędzy.
Zamiast narzekać lub gdybać, wolę złożyć projekt do KBO. Do tej
pory udało się zrobić wiele w Jamnie, a pod głosowanie zostaną
poddane kolejne projekty. To prawdziwa przyjemność móc patrzeć
jak nasze osiedle rozwija się i idzie w kierunku, o jakim marzą jej
mieszkańcy.

- Najwięcej trudności przysparza wycenienie projektu – tłumaczy Łukasz Cieśliński z Pracowni. - Rzadko przecież mamy pojęcie
o kosztach budowy, wycenie ścieżek rowerowych czy placów zabaw. W tym pomagają przygotowane wzorcowe kalkulacje. Zawsze
trzeba sprawdzić, czy teren którego dotyczy określony pomysł należy do miasta i co dopuszcza w nim plan zagospodarowania przestrzennego. Pracownia Pozarządowa organizuje spotkania, zachęca
do głosowania oraz służy radą początkującym i zaawansowanym
pomysłodawcom – podkreśla.
Wsparcie deklaruje również Marta Orzechowska, kierownik referatu Konsultacji Społecznych: – Po złożeniu projektu wydziały merytoryczne oszacowują koszty, sprawdzają możliwość ich wykonania
lub zorganizowania. Staramy się nie odrzucać pomysłów, a wspólnie
ze składającymi je osobami znaleźć rozwiązania i sposoby zrealizowania potrzeb wynikających ze złożonych projektów. Projekty cały
czas ewoluują. Raz zaspokajają bieżące potrzeby, typu wymiana
chodnika lub brak ławek, innym razem służyć mają integracji lokalnej społeczności. Każdy projekty jest ważny tak samo, bo jest odbiciem bezpośrednich potrzeb mieszkańców. Przy każdym projekcie

Z kolei od Jarosława Stawiszyńskiego usłyszeliśmy: - Lubię pomysły, które mają za zadanie służyć wszystkim mieszkańcom, dlatego
od pierwszej edycji Budżetu poprzez nieformalną grupę Forum Rozwoju Koszalina oraz samodzielnie staram się składać właśnie takie
projekty. Niektóre znalazły uznanie i weszły do realizacji, a koszalinianie chętnie z nich korzystają. Mam tu na myśli Piknik Park, Mini
Golf, czy napis KOSZALIN u podnóża Góry Chełmskiej. Wspólnie
z Adamem Sieprackim, w ramach naszej grupy Forum Rozwoju Koszalina zgłaszaliśmy też projekt, który jeszcze jest w fazie realizacji,

Katarzyna Frankiewicz

Marzena Olszyńska
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- Do szuflady zbieram pomysły na kolejne edycje. Podpatruję co robią w innych miastach, gdy zobaczę coś ciekawego w czasie podróży
zaraz robię zdjęcie i analizuję czy w naszym mieście by się to sprawdziło – mówi pan Adam. – A ja życzyłbym sobie wysokiej frekwencji
w głosowaniu – mówi pan Jarosław.

służymy radą i gorąco zachęcamy do ich składania. Do tej pory zrealizowanych zostało 112 projektów pochodzących z KBO, oddano
w sumie blisko 75 tysięcy głosów, a rzeczywisty koszt realizacji to
kwota prawie 8,8 mln złotych.
Głosujemy, promujemy

Marzenie Olszyńskiej chodzą po głowie pomysły związane z Górą
Chełmską, którą - jak uważa - „tylko używamy”, a zbyt mało o nią
dbamy. Katarzyna Frankiewicz przypuszcza, że nadal koncentrować będzie się na Śródmieściu i pokusi się na nieco odważniejsze
pomysły.

- O projektach warto rozmawiać z rodziną, sąsiadami, znajomymi,
ale nie tylko. Przyda się też informacja na Facebooku i dobra, chwytliwa nazwa projektu – mówi Jarosław Stawiszyński. - Na głosowanie jest około trzech tygodni, w tym czasie trzeba zachęcić jak największą liczbę osób. Ogromnym plusem jest to, że można głosować
online, to zdecydowanie zwiększa możliwości uczestnictwa w wyborze projektu. Warto też wiedzieć, że jest możliwość zagłosowania
maksymalnie na trzy projekty ogólnomiejskie i na jeden osiedlowy,
z osiedla jakie się zamieszkuje.

Kiedy i na co zagłosować
Głosowanie w tegorocznej edycji rozpoczęło się 21 września,
a skończy o północy 12 października. W tym czasie w systemie online można zagłosować na wybrane 3 projekty ogólnomiejskie oraz
jeden osiedlowy. Aby to zrobić należy wejść na stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl i przejść kolejno procedurę głosowania,
klikając przycisk „Rozpocznij głosowanie”. Przyda się numer PESEL
i prawidłowo wpisany adres zamieszkania, a także SMS, który przyjdzie na nasz telefon z kodem weryfikacyjnym. Tylko tyle. Zagłosować może każdy mieszkaniec naszego miasta, bez względu na wiek.
Wcześniej, zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi projektami,
a jest w czym wybierać. Projekty bieżącej edycji oraz te, które już
zostały zrealizowane, albo są na etapie realizacji znaleźć można na
stronie KBO. Jesienne głosowanie wyłoni pomysły, które już wkrótce staną się rzeczywistością. Jest zatem okazja zawalczyć o te, które dotykają potrzeb mieszkańców lub po prostu – ubogacą ich życie
społeczne i integracyjne.

Marzena Olszyńska chce zaangażować sporą liczbę sympatyków
biegania, nordic walkingu oraz rodzin z dziećmi. – Nasz pomysł skierowany jest właśnie do tej grupy, choć nie tylko. Z walorów Wodnej
Doliny chętnie korzystają wszyscy koszalinianie. Temat wydaje się
ważny. Pokusiliśmy się o hasło „Pokochaj Wodną Dolinę… na nowo”.
My widzimy ogromny potencjał w tym miejscu, wystarczy tylko dopieścić szczegóły. Pomóc w tym ma nasz projekt oraz mam nadzieję
oddane głosy sympatyków sportu i spacerów.
- Samo złożenie projektu to tylko jeden z etapów, kolejnym jest
promowanie i namawianie, czasem przekonywanie mieszkańców.
Projektów jest sporo, choć moim zdaniem właśnie „Julkowisko”
czyli największy plac zabaw wykonany z naturalnych materiałów
na kanwie motywu jamneńskich skrzatów Julków, wydaje mi się
tematem ciekawym, szczególnie dla rodzin z dziećmi. W tej grupie
właśnie będę się starał szukać wsparcia. Jak? Pocztą pantoflową,
ale i po prostu mówieniem o tym gdzie się da – stwierdza Adam Siepracki. – Nie raz widziałem, jak bez promocji przepadają fantastyczne projekty, dlatego ten element jest bardzo istotny. Ciągle myślę,
jak można zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie koszalinian
w głosowanie. Może tu jest pole do dopracowania dla Urzędu Miasta – dodaje Jarosław Stawiszyński.
Mieszkać wygodnie
- Chciałabym miasta wygodnego dla nas, mieszkańców. Intuicyjnych
i logicznych rozwiązań. Nie mówię, że tak nie jest, ale zawsze można
coś poprawić – to słowa Marzeny Olszyńskiej.
Katarzyna Frankiewicz mówi: – Systemowo trudno coś zmienić, ale
małymi krokami jest zdecydowanie łatwiej. Przechodząc koło Parku Kieszonkowego, w głowie mam myśl „to mój park” i jest to bardzo
miłe uczucie, a kiedy widzę, moich sąsiadów korzystających z tego
miejsca, serce rośnie. Stało nam się tu bardziej wygodnie.

Jarosław Stawiszyński i Adam Siepracki

- Kiedy obdrapane kamienice pokryły się historycznymi muralami pomyślałem, że coś pozytywnego się dzieje. Podobnie z Bulwarami Młyńskimi. Spacerując tam z synem na bieżąco oglądamy
zmiany. Może to właśnie będzie jakaś pamiątka po mnie w jego
wspomnieniach, a po drugie, może zaszczepi to w nim postawę
troski o miejsce, w którym się mieszka – tak widzi to Jarosław Stawiszyński.

Budżet Obywatelski zadebiutował w 2011 roku
w Sopocie. Pomysł szybko podchwyciły miasta w całej
Polsce. Dzięki oddolnej inicjatywie powstało wiele
projektów trwałych, ale także odbyło się dużo imprez,
koncertów, festiwali i działań prozdrowotnych. Nie
ma projektów mniej lub bardziej istotnych. Jeśli teraz
wpadł do głowy wam pomysł na nowe usprawnienie
czy inicjatywę, nie czekajcie cały rok. Nowa edycja już
na wiosnę 2021 roku.

Marzena Olszyńska oburza się, kiedy ktoś mówi, że w Koszalinie nic
się nie dzieje. – Koszalin to my, to nasze postawy oraz to jak sobie
sami urządzamy przestrzeń. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę,
ale naprawdę sporo można zmienić, choćby przez udział w KBO. Zamiast marudzić i narzekać, ja wolę działać.
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Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w ﬁrmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych
producentów. Może więc działać samodzielnie.
Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji będą: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego
naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji ﬁnansowej.

Funkcje aplikacji Comarch PPK
Zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK:
» informacje o pracodawcy i wybranej instytucji ﬁnansowej zarządzającej PPK
» rejestr pracowników
» prowadzenie ewidencji pracowników
» integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
» rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
» rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
» naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
» generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących,
aktualizujących dane dla instytucji ﬁnansowych
» generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji ﬁnansowych
» automatyczna współpraca z wybranymi TFI
Więcej informacji, wersja demo na stronie www.kompix.pl/PPK
Autoryzowany Partner Comarch: KOMPIX Spółka z o.o.
Koszalin, Cypryjska 11/1
tel. 94 340 49 49
kontakt@kompix.pl

www.kompix.pl
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W 53-letniej historii Politechniki Koszalińskiej (wcześniej: Wyższej Szkoły Inżynierskiej)
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK jest dziewiątym rektorem i pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Politechnika Koszalińska:

nowy rektor, nowe projekty, nowy rok akademicki
Autor: Mateusz Stankiewicz / Fotografie: Adam Paczkowski, Robert Suszyński/Politechnika Koszalińska, Agnieszka Orsa, Marcin Torbiński

Rok 2020 na Politechnice Koszalińskiej, jak dotąd, przebiega pod znakiem wyborów rektorskich,
ograniczeń w działalności wywołanych zagrożeniem COVID-19, rekrutacji kandydatów na studia
i przygotowań do rozpoczęcia – 1 października br. – nowego roku akademickiego.

U

na najwyższy urząd w PK uzyskała wymaganą większość głosów.
Wybory, pierwszy raz w historii Politechniki Koszalińskiej, odbyły
się elektronicznie.

czelnia żyje również wieloma nowymi przedsięwzięciami,
które udaje się realizować pomimo pandemii.

Wybory online
– Chciałabym, żeby uczelnia była otwarta, prestiżowa i przedsiębiorcza – to były pierwsze słowa prof. Danuty Zawadzkiej w nowej
roli. – Otwarta na działania rozwojowe, współpracę i realizację misji. Prestiżowa, ponieważ aktywna we wszystkich obszarach działalności człowieka, i atrakcyjna dla kandydatów na studia. Przedsiębiorcza, czyli wyzwalająca w ludziach kreatywność.

Wybory odbyły się 29 kwietnia br. Nowym rektorem, na kadencję
2020-2024, została dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dotychczasowa prorektor ds. kształcenia. W głosowaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk uczelni. 82,9 proc. elektorów opowiedziało się za kandydaturą prof. Danuty Zawadzkiej. Kandydatka
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Prof. Danuta Zawadzka jest koszalinianką. Ukończyła II LO im. Władysława Broniewskiego i Politechnikę Koszalińską. Doktorat z nauk
ekonomicznych obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uzyskała stopień doktora
habilitowanego.

Informacje o rekrutacji na studia na Politechnice
Koszalińskiej można znaleźć na stronie:
www.irk.politechnika.koszalin.pl

W PK była asystentem, adiunktem, jest profesorem uczelni i kierownikiem Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych
(WNE). Przez osiem lat pełniła funkcję prorektora do spraw kształcenia. Prowadzi aktywne życie zawodowe: poza prowadzeniem zajęć, publikuje, uczestniczy w projektach, gremiach naukowych.
Przekazanie władzy
31 sierpnia br. odbyło się przekazanie władzy. Ustępujący ze stanowiska prof. Tadeusz Bohdal przekazał nowy rektor insygnia władzy
rektorskiej: berło władzy i łańcuch godności, trwałości i powagi
więzi rektora z Alma Mater.
– Bliżej ludzi – bliżej potrzeb – to działania, które będziemy realizować przez najbliższe cztery lata – przypomniała prof. Danuta
Zawadzka. – W nową kadencję wchodzimy w pandemii. Dla wszystkich to trudny czas, ale wierzę, że wyjdziemy z niego bogatsi o nowe,
dobre doświadczenia.
Nowa rektor do współpracy szczególnie zaprosiła studentów. Już
po zwycięstwie w wyborach mówiła: – Mamy wspaniałą młodzież.
Jestem pod wrażeniem państwa postawy i zaangażowania.
– Wierzę w siłę i moc młodych ludzi – dodała podczas przekazania
władzy. – Politechnika jest dla was.
Podczas tej samej uroczystości prof. Danuta Zawadzka wręczyła
akty powołań i przedstawiła swoich współpracowników. Wśród
dziekanów sześciu wydziałów i w Filii w Szczecinku zmiany kadrowe
są dwie. Nowego dyrektora ma również Szkoła Doktorska.

Wśród wszystkich osób robiących zdjęcia uczelnia ogłosiła pierwszą edycję
„Wakacyjnego konkursu fotograficznego Politechniki Koszalińskiej”, który polega
na wykonaniu i przesłaniu trzech fotografii prezentujących wydarzenia lub obiekty PK.
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Nowym prorektorem do spraw nauki został dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, dotychczasowy dziekan jednego z dwóch – obok
Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, czyli Budownictwa – najstarszych wydziałów uczelni – Wydziału Mechanicznego. Funkcję prorektora do spraw kształcenia objął dr hab. Krzysztof
Wasilewski, a na stanowisku prorektora do spraw studenckich pozostał dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK.

rem IX Koszalińskich Spotkań z Historią – „Bitwa Warszawska 1920”,
które odbyły się w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie
i gry terenowej „Operacja Konwój: Bitwa Warszawska 1920-2020”
w Podborsku, a będzie – Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.
Piąty i największy projekt to Akademicki Koszalin, czyli szereg
przedsięwzięć, również realizowanych z partnerami, które mają
podkreślić pozycję uczelni w regionie, poszerzyć akademicką markę
miasta, zwiększyć promocję oferty kształcenia oraz stworzyć młodym ludziom w Koszalinie dogodne warunki do studiowania, pracy,
rozwoju.

Dla uczniów i studentów
Trwa rekrutacja kandydatów na studia. O wynikach naboru przedstawiciele uczelni na razie mówią ostrożnie, chociaż po pierwszych
zebranych liczbach widać już, że nie sprawdza się wariant pesymistyczny, który zakładał, że niż demograficzny i pandemia spowodują
spadek zainteresowania studiami.

Nauka i badania
Rosnąca liczba i różnorodność realizowanych na uczelni projektów
naukowych i badawczych oraz udział przedstawicieli PK w ogólnopolskich gremiach opiniotwórczych – to wskaźniki wysokiej aktywności środowiska naukowego Politechniki Koszalińskiej.

Od nowego roku akademickiego, studenci pierwszego roku mogą
otrzymać nowy rodzaj wsparcia – stypendium samorządu województwa. Inicjatorem istotnych zmian w już istniejącym programie
stypendialnym był dr Rafał Rosiński z WNE i radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego z Koszalina.

Oto kilka z projektów: powstanie Centrum Pomiaru Fizycznych
i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych (realizator:
Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku) i Centrum Badawczo
-Wdrożeniowe Inżynierii Powierzchni, Projektowania i Symulacji
Procesów oraz Badań Wibroakustycznych, a także Centrum Szybkiego Prototypowania (obydwa na Wydziale Mechanicznym).

– Zależało mi na zwiększeniu liczby studentów w uczelniach, a co
za tym idzie – zwiększeniu liczby stypendystów i zwiększeniu zainteresowania programem wśród koszalińskich maturzystów, w tym
również uczniów techników – wyjaśnia dr Rafał Rosiński, obecnie
prodziekan do spraw studenckich WNE.

Ponadto opracowanie „Innowacyjnej Technologii Procesu Cynkowania” (współpraca Wydziału Mechanicznego z Holding-Zremb
Gorzów i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach) oraz „Opracowanie prototypu przyłbicy
ochronnej”, realizowane jako projekty międzywydziałowy, na bazie
wielomiesięcznych doświadczeń Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego w produkcji przyłbic ochronnych (część z nich powstała w kooperacji z Wydziałem Architektury i Wzornictwa).

W tym roku uczelnia stała się partnerem nowego projektu mającego wesprzeć kształcenie nauczycieli – koszalińskiej Szkoły Ćwiczeń.
To pomysł samorządu miejskiego na podniesienie jakości edukacji
poprzez doskonalenie i rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli.
Szkoła Ćwiczeń powstała w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, czyli popularnym ekonomie. Jej działalność została dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania szkół, zainteresowanych
podnoszeniem efektywności rozwijania u uczniów kompetencji
kluczowych i uniwersalnych.

Pierwszym wydarzeniem nowego projektu „Politechnika Koszalińska
– wspiera kulturę” był koncert Tropical Soldiers In Paradise w ramach
tegorocznej edycji Good Vibe Festival. Na dziedzińcu uczelni pierwszy
raz – w takim wydaniu – zabrzmiała muzyka.

Pięć nowych projektów
Uczelnia angażuje się w działalność środowisk i na nowych płaszczyznach aktywności. Jako pierwszy wystartował projekt „Politechnika Koszalińska – wspiera kulturę”, który zakłada aktywny
udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu. PK była partnerem tegorocznej 8. edycji Good Vibe Festival. Na dziedzińcu kampusu przy ulicy Śniadeckich odbył się pierwszy koncert z tego cyklu.
Przed publicznością wystąpiła formacja Tropical Soldiers In Paradise. Chór Canzona Politechniki Koszalińskiej uświetnił występem
koncert 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. W ramach wspierania kultury PK organizuje własny konkursu
fotograficzny, a jeszcze w tym roku będzie partnerem Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja w Koszalinie.
Dwie kolejne marki działalności to: „Politechnika Koszalińska –
bliżej biznesu” oraz „Nauka i badania z Politechniką Koszalińską”.
W ten sposób uczelnia wyznacza wspólny mianownik dla współpracy z przedsiębiorcami oraz prezentacji dokonań w zakresie naukowym i badawczy.
Czwarty projekt to „Politechnika Koszalińska z historią”. Pod tym
szyldem już odbywają się wydarzenia realizowane przez – od wielu
lat współpracujące z PK – Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”. W tym roku Politechnika Koszalińska była już partne-
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Tylko w ostatnich miesiącach prof. Tomasz Królikowski został
członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK i dziekan WNE przyjął
nominację na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, natomiast
dr Grzegorz Kwiatkowski z Katedry Ekonomii WNE znalazł się na
13. miejscu wśród 200 tegorocznych naukowców, którzy otrzymali
prestiżowe stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciecha Murdzka.

I

– Studenci zdecydują, czy zostaniemy przy nazwie Klub Studencki
Kreślarnia, czy przyjmiemy nową, na przykład Centrum Kultury
Studenckiej – dodaje prof. Tomasz Królikowski. – Uruchomienie
obiektu możliwe będzie najprawdopodobniej wiosną przyszłego
roku.
Zajęcia hybrydowe
Decyzją rektora w semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne realizowane będą w modelu mieszanym, a więc hybrydowym. Co to
oznacza?

Remont Kreślarni
Z powodu pandemii nie odbyły się tegoroczne Juwenalia Politechniki
Koszalińskiej. Jednak kultura studencka – zamrożona przez obostrzenia sanitarne – ma szansę na nowe otwarcie. Popularny przed laty politechniczny Klub Studencki Kreślarnia znowu zatętni życiem. Wkrótce
zostanie wybrany wykonawca generalnego remontu obiektu.

Preferowane będą zajęcia w formie tradycyjnej. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju lub regionie, mogą
być realizowane zdalnie, czyli za pośrednictwem metod i technik
kształcenia na odległość.

Kreślarnia to legendarne miejsce na mapie Koszalina. To tu odbywały się wydarzenia studenckie – koncertowały najpopularniejsze
zespoły muzyczne i występowały kabarety. Jeszcze kilka lat temu
Kreślarnia zdobywała tytuł najlepszego klubu studenckiego w kraju. Po przerwie odzyska blask, a środowisko studenckie – własne
miejsce spotkań. Zgodnie z projektem, w budynku powstanie sala
sceniczna z widownią.

– Jesteśmy w stanie zapewnić studentom odpowiednie warunki nauki – zapewnia rektor prof. Danuta Zawadzka. – Mamy dobrą bazę
dydaktyczną – duże sale, a grupy podzielimy na mniejsze. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia będą online. Dziekani przygotowali plan
na wypadek, gdyby sytuacja epidemiczna uległa pogorszeniu. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność.
53. inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października
br. Choć rozpoczęcie jest przygotowywane w cieniu ograniczeń,
będzie równie uroczyste, jak odbywające się w latach poprzednich.
Bezpośrednio w wydarzeniu będzie mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób, jednak dla wszystkich zainteresowanych zostanie
uruchomiona transmisja na FB, którą przygotuje uczelniane Studio
HD Platon. Będzie to pierwsza uroczystość, w której tak duże znaczenie odegrają multimedia. Wykład inauguracyjny wygłosi prof.
Błażej Bałasz. Otwarciu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy
prac studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.

– Sala, w której odbywało się większość wydarzeń, została zaprojektowana tak, aby scenę można było przystosować do potrzeb spektaklu teatralnego, koncertu, jak i na przykład występu
stand’upowego – wyjaśnia prof. Tomasz Królikowski.
W budynku wyodrębniona zostanie powierzchnia wystawiennicza
oraz miejsce, gdzie swoje pracownie będą miały organizacje studenckie. Prorektor do spraw studenckich mówi, że projekt był konsultowany z przedstawicielami Parlamentu Studentów PK.

Politechnika Koszalińska realizuje obecnie
kilkanaście projektów badawczych. Niektóre
z nich – o znaczeniu międzynarodowym. Prof.
Wojciech Kacalak, były rektor PK, jest
kierownikiem naukowym powstania
„Innowacyjnej Technologii Procesu Cynkowania”.
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Z miłości do historii
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Adriana Styrenczak/archiwum PK

W czasach kiedy chłopcy na podwórkach jeszcze grywali w piłkę nożną, żaden nie chciał stanąć na bramce. Podobnie w zabawie w wojnę (w domyśle – drugą światową) nikt nie chciał „być Niemcem”. Członkowie Projektu Köslin, uczestniczący w spektaklach rekonstrukcyjnych i produkcji filmów poświęconych
historii, świadomie wzięli na siebie ciężar odgrywania w nich niewdzięcznej roli żołnierzy niemieckich.
Robią to znakomicie – są regularnie zapraszani do udziału w pokazach historycznych i produkcjach tak
prestiżowych stacji telewizyjnych jak Discovery Channel.

S

towarzyszenie Projekt Köslin powstało cztery lata temu, choć
niektórzy jego członkowie – jak Grzegorz Kruk – staż w grupach rekonstrukcyjnych mają znacznie dłuższy.

Nasuwa się pytanie, skąd ten podział na pierwszą i drugą część
wojny? Objaśnia to Grzegorz Kruk: - Jest ogromna różnica na przykład w wyglądzie mundurów. Niemcy w 1939 roku ruszali na wojnę w uniformach jak spod igły, szytych z dobrych materiałów, z finezyjnym wykończeniem krawieckim. Trzy lata później, kiedy już
dostawali baty na Wschodzie, a na front (właściwie fronty), ruszały
kolejne roczniki, które trzeba było szybko wyposażyć, materiały
i wykonanie były znacznie gorszej jakości.

Dlaczego w nazwie pojawia się niemiecka a nie polska nazwa miasta? Wyjaśnia to Norbert Koselski: - Nazwy stosujemy zamiennie,
ale warto pamiętać, że swoją aktywnością i zainteresowaniami nawiązujemy do wydarzeń, kiedy Koszalin był Köslinem. Ściśle rzecz
biorąc, specjalizujemy się w odtwarzaniu realiów umundurowania
i wyposażenia żołnierzy niemieckich z drugiej połowy wojny, z lat
1943-1945.

I

Norbert Koselski dodaje: - Dla laika te mundury wyglądają jednakowo. Dla nas i dla innych rekonstruktorów różnice są wyraziste. I ta
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właśnie pieczołowitość, dbałość o szczegóły zjednuje nam uznanie.
To jest wynik profesjonalnego podejścia, którego podstawę stanowi
stale poszerzana wiedza historyczna.
Poza panami Norbertem i Grzegorzem w grupie jest jeszcze sześć
osób, między innymi Adam Kotarski, student archiwistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisuje on artykuły na temat historii Pomorza, a szczególnie rodzinnego Świdwina
i okolic. Koledzy z Projekt Köslin wróżą mu karierę naukową: - Niewykluczone, że „magisterkę, a może i doktorat, oprze na wyjątkowym materiale, jakim są zapiski żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, który brał udział w kampanii wrześniowej, a później walczył
w wielu miejscach, żeby ostatecznie przejść cały szlak bojowy LWP
aż do Berlina. To unikatowy dokument, bogate źródło wiedzy o II
wojnie światowej, w tym o walkach na terenie Pomorza - słyszymy
od Norberta Koselskiego.
Obaj nasi rozmówcy podkreślają, że rzetelna wiedza wspierana
przez posiadanie sprzętu z epoki czyni z ich hobby coś więcej niż
„przebierankę w mundury”, jak to czasem określają nieżyczliwi: –
Każdy element rekonstrukcji historycznej jest szczegółowo badany
przez specjalistów, bo musi odzwierciedlać prawdę historyczną. Tu
nie ma miejsca na amatorszczyznę i improwizację. Wszystko jest
zawsze szczegółowo omawiane, rozpisane w scenariuszu i ściśle
w zgodzie z nim zrealizowane. My spełniamy to kryterium rzetelności, dlatego bierzemy udział w rekonstrukcjach, które organizuje
na przykład dr Łukasz Gładysiak i jego Stowarzyszenie Historyczne
Huzar. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Rega z Trzebiatowa, Gryf z Koszalina, pomagając mu w kręceniu filmów historycznych. Jesteśmy również mocno zaprzyjaźnieni z bydgoską Grupą Rekonstrukcji Historycznej Kampfgruppe Nord, wspólnie z którą
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Pohnke, wielki pasjonat i ekspert w tej dziedzinie, ma dwa Kübelwageny, czyli niemieckie samochody osobowo-terenowe z okresu
II wojny światowej, dwa motocykle, ciężarówkę i całą masę innego
sprzętu wojskowego. Norbert z kolei jest posiadaczem samochodu
marki Opel Olimpia z 1937 roku. Prawdopodobnie będzie można go
zobaczyć w produkcji Discovery o Riesen. Teraz chcemy wspólnie
zrealizować projekt, którego pomysłodawcą jest Radek: przygotujemy historyczny samochód, by mógł jeździć po torach. To będzie
ewenement w skali kraju.

wzięliśmy udział w produkcji Discovery Channel na temat DAG
Fabrik Bromberg, czyli drugiej co wielkości fabryki materiałów wybuchowych w III Rzeszy ukrytej w Puszczy Bydgoskiej. Nasz udział
w tym przedsięwzięciu został doceniony, dzięki czemu w tym roku
dostaliśmy zaproszenie na plan filmowy kolejnych dwóch produkcji
stacji Discovery: o Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym i Kompleksie Riese.
Norbert Koselski i Grzegorz Kruk to przedsiębiorcy. Podobnie jak
oni, pozostali członkowie Projektu Koszalin są zaangażowani zawodowo. Skąd więc czas na to wszystko? – Pasja wymaga zaangażowania i czasu – przyznaje pan Norbert. – Jeśli chodzi o pracę na planie
filmowym, jest ona doskonale zorganizowana. Dana grupa kręci
danego dnia, druga innego. Jeśli jest wspólna scena, terminarz jest
zgrywany tak, żeby wszystko odbyło się sprawnie. Ale to duży wysiłek, bo bywa, że jesteśmy w pełnym rynsztunku od godziny 7 do
19. Dla rekonstruktorów takich jak my oznacza to zazwyczaj udział
w kilkunastu epizodach. Cała ekipa zaś pracuje kilka tygodni, żeby
po montażu powstał z tego materiału kilkudziesięciominutowy
a czasem krótszy odcinek programu.

Dbałość o szczegóły i zgodność z historyczną prawdą oznacza również wiedzę na temat regulaminów wojskowych obowiązujących
w odtwarzanych formacjach wojskowych – w tym na temat musztry.
Niedawne „manewry” w towarzystwie rekonstruktorów z Piły, które Projekt Koszalin odbył w Szwecji (tej leżącej pod Wałczem) temu
m.in. były poświęcone. - Mieliśmy tam szkolenie na temat granatów,
a później przypomnienie musztry – relacjonuje pan Norbert. – Zależy nam na tym, żeby nasze inscenizacje nie były nieme, dlatego
uczymy się wydawania komend po niemiecku. Na finał urządziliśmy
grę terenową, w której żołnierze radzieccy z innej grupy urządzili na
nas zasadzkę w lesie. To zabawa, ale i ćwiczenie, bo wtedy uczymy
się na przykład poruszania w odpowiednim szyku – relacjonuje Norbert Koselski.

Rekonstruktorzy pracują pro publico bono. Otrzymują najwyżej
zwrot kosztów komunikacyjnych i pobytu.

W czasie rekonstrukcji z udziałem widzów, ich reakcje są tym bardziej emocjonalne, im realniejsze wydają się odgrywane przez
rekonstruktorów sceny. – Widzimy reakcje ludzi, to ich ogromne

Czasami zabierają z sobą na plan wydarzeń sprzęt, bywa że bardzo
cenny i unikalny.
Grzegorz Kruk mówi: - Nasza pasja ma dwa wymiary. Jeden to historia, zdarzenia, a drugi jest można powiedzieć „flotowy”. Chodzi
tutaj o różne pojazdy, które mają też charakter historyczny, a które
wykorzystujemy w czasie różnych pokazów i prezentacji. Bawimy
się tym, że utrzymujemy je w sprawności, naprawiamy. Prawdopodobnie to ratuje te zabytki przed zniszczeniem. Nasz kolega Radek
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przejęcie. Ludzie uświadamiają sobie wtedy tragizm i okrucieństwo
wojny – podkreśla pan Norbert. – W ubiegłym roku odtwarzaliśmy
epizod walk o Wał Pomorski w Jastrowiu. Została tam zbudowana
szopa, w której w Podgajach spalono polskich żołnierzy w 1945
roku. Kiedy my, jako „Niemcy”, wpędzaliśmy ludzi do tej szopy, oni
mieli teleporty i było ich słychać na placu widowiska. Kiedy podpaliliśmy tę szopę („jeńcy” oczywiście wyszli wcześniej bezpiecznie
bokiem, tak żeby publiczność nie widziała), „Polacy” kontynuowali
swoją rolę, krzycząc, modląc się i starając się wydostać z płonącego
budynku. Później na zdjęciach widzieliśmy twarze widzów – wielu
płakało. Taka żywa lekcja historii to co innego, niż przeczytanie
książki lub obejrzenie filmu. To daje wiarygodne wyobrażenie, jak
straszne rzeczy przeżyło pokolenie naszych dziadków i pradziadków. Świadomość tych faktów jest składową naszej tożsamości narodowej.

oblegani jesteśmy przez dzieci, które wszystko chcą zobaczyć z bliska i dotknąć – słyszymy.
Norbert Koselski i Grzegorz Kruk podsumowują: – Projekt Koszalin traktujemy jako sposób na poznawanie historii miasta i regionu,
także tej trudnej. Nie sposób wykreślić z dziejów Koszalina lat międzywojennych i okresu wojny. Okres historyczny, w którym się specjalizujemy, był czasem strasznym, ale wciąż ma swoje tajemnice. Na
przykład mało kto wie, że w Koszalinie produkowane były elementy rakiet V1 i V2 a także silniki do Messerschmittów. Koszalińska
papiernia wytwarzająca papier służący do drukowania pieniędzy
i papierów wartościowych, przez co była uznana przez aliantów za
zakład strategiczny i znajdowała się na mapach bombardowań. Takich wątków jest więcej. Staramy się je poznawać, by później dzielić
się tą wiedzą z innymi.

Rekonstruktorzy odgrywający role członków formacji niemieckich
bardzo dbają o to, by nikt nie mógł im zarzucić propagowania zbrodniczej ideologii. Tak jak dbają o to, by swoim widokiem nie budzić
w kimkolwiek złych wspomnień czy skojarzeń, nie prowokować
dwuznacznych komentarzy. Dlatego przestrzegają na przykład zasady, by poza czasem inscenizacji nie wychodzić w mundurach do
publiczności: – To element niepisanego kodeksu – podkreślają nasi
rozmówcy. – Można po występie spotkać się z publicznością, ale
wtedy wychodzimy w spodniach i samych koszulach albo w strojach
kamuflażowych bez dystynkcji i emblematów. To naturalne, że budzimy zainteresowanie, a jeszcze bardziej nasz sprzęt. Szczególnie
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Wszystkie kształty piękna
Kampania Beauty Full zaklina rzeczywistość
Kampania Beauty Full to ukłon marki Agnes Fashion Group w stronę kobiet, które noszą rozmiar plus
size, czyli +42. Ich wdzięk jest tak niezaprzeczalny, a suknie ślubne równie piękne, że czas rozprawić
się ze stereotypami i pora zmieniać świat na lepsze. Wszystko w celu budowania większej
świadomości i szacunku do ciała. Niezależnie od jego kształtu!

W

Co wnosi kampania Beauty Full?

iele dobrego zrobił ruch body positive i self love. Agnes
Fashion Group także idzie tą drogą i projektuje suknie
ślubne dla każdej kobiety, tak by czuła się w tym wyjątkowym dniu najpiękniej. Wiemy, jak wydobyć walory różnych typów
sylwetek, używając krawieckich sekretów. Nie zakrywamy Panny
Młodej w rozmiarze XXL. Wydobywamy jej atuty. Dzięki temu kobiety w naszych sukniach wyglądają romantycznie, delikatnie, ultra
kobieco w każdym rozmiarze, a przy tym elegancko i wrażeniowo.
Okrągła Panna Młoda ma prawo błyszczeć, zachwycać, olśniewać!
To zdrowe podejście do mody, która jest demokratyczna i ponad
kanonami.

I

To, że w salonach ślubnych w standardzie będzie można znaleźć
działy z sukniami ślubnymi w większych rozmiarach, a nie na specjalne zamówienia. Poza tym zmiana musi się dokonać w świadomości społecznej, dlatego potrzebujemy Parterów w procesie komunikacji, by dotrzeć jak najszerzej.
Efekt motyla
Przez lata niszczące kobiecą samoocenę stereotypy o rozmiarze
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– nie namawiamy do otyłości. Czym innym jest zagrożenie utraty
zdrowia przez otyłość, czym innym akceptacja zaokrągleń i tego, jak
się wygląda. Zmieniajmy rzeczywistość, aby była gościnna dla każdego człowieka. Każdy z osobna ma moc zaklinania świata. To efekt
motyla, jaki chcemy wywołać.
Fakty mówią same za siebie: w ciągu ostatniego roku, na 10 tysięcy
sprzedanych sukien ślubnych, tylko 9% było w rozmiarze 36! Na 10
tysięcy zamówionych sukien ślubnych, aż 27 % uszyliśmy w rozmiarze plus size, czyli +42 ! To 2 500 kobiet, które w salonach Agnes
znalazły wymarzoną suknię na swoją sylwetkę.
Twoje wnętrze widać na zewnątrz
Można być okrągłą i lubić siebie. To nie pytanie, to twierdzenie! Na
pewno w swoim otoczeniu każdy z nas spotkał osobę, która jest tego
przykładem. Seksowną, zabawną, towarzyską. Świat leży u jej stóp.
Znamy i podziwiamy na swoim polskim podwórku Dorotę Wellman,
Katarzynę Miller, a za oceanem Oprah Winfrey, Jennifer Lopez,
Beyonce, modelkę Ashley Graham. Ze swych okrągłości uczyniły
atut i wyróżnik. Wyobrażasz sobie, żeby nagle schudły do rozmiaru
38? Na pewno straciłyby sporo ze swojej charyzmy.
Świat pełen jest różnorodnych ludzi i na tym polega jego piękno. Aż
nie do wiary, że w XXI wieku musimy walczyć ze stereotypami – my,
ludzie nowocześni, kosmopolici żyjący w globalnej wiosce. Tak wiele
dziś podróżujemy, nasze oczy są przyzwyczajone do odmienności.
Skąd więc kompleksy tych, którzy wyglądają inaczej niż katalogowe
piękności w rozmiarze XS?
O paradoksie, nawet szczupłe dziewczyny nie są szczęśliwe w swoim
ciele. Głodzą się, nie czerpią radości z życia, by sprostać wymogom
popkultury i instagramowych stories. Media wylansowały ideał, do
którego nie pasuje większość kobiet na świecie. Powiedzmy to otwarcie – ciało to forma, która mieści nasze ja. A „ja” jest ciekawe, piękne,
niepowtarzalne. Gromadzi myśli, marzenia, wspomnienia. Od tego, co
mamy wewnątrz zależy to, jak nas postrzegają na zewnątrz. Nie wolno winić ciała za to, że czujemy się nieatrakcyjnie. Bo piękno pochodzi
ze środka. Tylko dowartościowana osoba może siebie zaakceptować.
A zakochana kobieta, która widzi podziw w oczach swojego wybranka,
może przenosić góry! Zatem warto zmienić myślenie o sobie i naprawdę pokochać to, co pokazuje lustro. Z wałeczkami na brzuchu, okrągłymi biodrami, seksowną pupą w większym rozmiarze.
Piękno nie zna rozmiaru
W Agnes nie chcemy zmieniać kobiet. Zwłaszcza dla tego jednego
wydarzenia – Dnia Ślubu. Niech każda pozostanie sobą, taką, jaką
ją pokochał wybranek serca. Bez obaw o dobór wymarzonej sukni
ślubnej! Pragniemy aby w salonach ślubnych w całej Polsce były
suknie dopasowujemy do różnych figur i we wszystkich rozmiarach.
Panna Młoda to dla nas gwiazda, którą należy dopieścić niezależnie
od jej tuszy. Podkreślmy krągłości, czyniąc sylwetkę jeszcze bardziej ponętną. Wydobywajmy atuty, skupiając się na eksponowaniu,
a nie ukrywaniu. Naprawdę uważamy, że piękno nie ma rozmiaru.

plus size zrobiły wielką krzywdę. Teraz potrzeba czasu, by dowartościować ciało. Mężczyźni zapytani o ich ideał piękna, wcale nie
wskazują chudego ciała jako wzoru. Zwłaszcza zakochany mężczyzna, który nie widzi świata poza swoją wybranką. Pragniemy, by kobiety wyzwoliły się w końcu z wyobrażonego gorsetu. Ten namacalny dawno już został zdjęty, ale mentalny ciągle krępuje ruchy.

To od nas zależy jak będzie wyglądać świat i jakie miejsce w tym
świecie zajmie temat plus size. To do nas należy moc tworzenia
rzeczywistości i możliwość pomagania tym, którym brak pewności
siebie. Stwórzmy pozytywny ruch w świecie mody, który pozwoli
każdej z nas się nią cieszyć. Wykorzystajmy swój zasięg i wewnętrzny power. Sprawmy, że ktoś uwierzy w siebie i w ten najważniejszy
dzień w życiu wejdzie dumnym krokiem.

Spłycanie oddechu, by wciągnąć brzuch. Garbienie się, by ukryć obfity biust. Zakrywanie bioder zbyt szerokimi spódnicami. To wszystko odbiera kobietom ich seksapil, którym powinny emanować. Taka
jest ich natura i nie warto z nią walczyć, tylko afirmować. Uwaga
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Mieszkając w Koszalinie,
myślami są na Białorusi
Autor: Anna Zawiślak / Fotografie: Adriana Styrenczak

Żenia, Eugeniusz, Sasza, Krystyna i Aleksiej to piątka spośród kilkuset Białorusinów przebywających
obecnie w Koszalinie. Jak mówią, ich serca i myśli są teraz w ojczyźnie, nad którą od długich tygodni
wiszą czarne chmury. Martwią się o bliskich, nasłuchują wiadomości, robią wszystko, aby pomóc tym,
którzy pozostali na Białorusi.

Z

naszej, polskiej perspektywy wszystko zaczęło się tuż przed
wyborami prezydenckimi na Białorusi. Niejasne okoliczności,
niepewne wyniki, dziwne sploty wydarzeń. Kontrkandydatką
Aleksandra Łukaszenki będącego od 26 lat prezydentem Republiki
Białoruskiej została Swietłana Cichanouska (żona aresztowanego
lidera opozycji), a w Białorusinach pojawił się cień nadziei na zmiany. W wynik, który ponownie wskazywał na doczasowego prezydenta Łukaszenkę, wątpią nie tylko Białorusini, ale także Rada Europejska. Tuż po wyborach odbyła się w Mińsku potężna manifestacja,

I

która odradza się każdego dnia, tłumiona brutalnie przez OMON
-owców. Protestują również mieszkańcy innych miast i rejonów.
Żenia Ahafonava pochodzi z Rzeczycy (obwód homelski), podobnie jak Sasza Litvinau, choć on z samego Homla. Oboje są
w Polsce od kilku lat, kiedy to Żenia, w ramach pomocy rodzinom
repatrianckim przyjechała do nas na studia na Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie (wydział grafiki). Obecnie jest projektantem animacji.
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Wkrótce dołączył do niej Sasza. Dostał pracę, jest alpinistą przemysłowym. Dziś oboje mają karty stałego pobytu, mogą w Polsce swobodnie pracować, zakładać firmy, po prostu bezpiecznie żyć.
Eugeniusz urodził się w Mińsku. W Koszalinie jest od ponad 10 lat.
Ma polskie korzenie, a jego krewni mieszkają w Koszalinie i okolicy
Darłowa. Eugeniusz jest inżynierem, ukończył studia na Politechnice Koszalińskiej, obecnie pracuje w jednej z koszalińskich firm.
Z Mińska pochodzą również Krystyna i Aleksiej. Do naszego miasta
przyjechali dzięki pomocy Eugeniusza, kolegi jeszcze z mińskiego
technikum. To on wysłał im zaproszenie i pomógł w urządzeniu się.
Mimo że Aleksiej stara się o Kartę Polaka, w związku z Covidem,
jego urzędowe sprawy zostały wstrzymane „do odwołania” i wraz
z Krystyną mają jedynie roczną wizę pobytową. Oboje martwią się,
co będzie dalej, kiedy termin wizy upłynie. Tęsknią do rodzin, ale i do
normalności, gdzie za pracę jest godziwa płaca, można mieć plany
i nie trzeba bać się, gdy ktoś stuka do drzwi.
Z grupą Białorusinów spotykamy się w bibliotece przy placu Polonii.
Są przejęci: – Nie mogę pracować, kiedy tyle złego dzieje się w moim
kraju. Mam wrażenie, że powoli przypłacam to zdrowiem – mówi
Sasza.

reklama

– Codziennie nasłuchujemy wiadomości od naszych rodaków – Eugeniusz pokazuje nam telefoniczną aplikację „Telegram”, na której
aż kipi od wiadomości, filmów i zdjęć nadesłanych przez internautów i niezależnych dziennikarzy. – Teraz mamy już kontakt telefoniczny i internetowy, ale te kilka dni, kiedy zupełnie została przerwana łączność, sprawiła, że byliśmy zrozpaczeni. Brak informacji
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nie mogę wystawić zaproszenia, a na dodatek, trzeba wykazać na
koncie pewną kwotę pieniędzy, która ma zabezpieczać pobyt zaproszonej osoby. Sytuacja jest trudna – smuci się.
Białorusini chcieliby, aby wzorem Litwy, sytuacja wizowa w Polsce
była dla nich uproszczona. Na dziś jest skomplikowana i podróżowanie między państwami znacznie utrudnione. W związku z działaniami politycznymi, wszystko wskazuje na to, że w najbliższych
miesiącach spodziewać się można sporej fali uchodźców politycznych. – Bardzo ważne jest dla nas, żeby świat wiedział, jak źle dzieje
się u nas. Zbrodnie powinny zostać osądzone, ale polityczny aparat
państwa robi wszystko, aby je tuszować. Nasi przyjaciele, ranni czy
aresztowani, nie mają możliwości leczenia, czy wykonania obdukcji.
Bezsensowe zatrzymania spędzają sen z powiek. Wiele osób jest
zabieranych nie wiadomo dokąd, przez nie wiadomo kogo. Mamy
informacje o gwałtach, zniknięciach, czy sfingowanych samobójstwach – mówi Żenia. – Pragnęlibyśmy, aby nasi rodacy mogli, jak
my kiedyś, znaleźć bezpieczny azyl w Polsce. Chcemy o tym rozmawiać i prosić o wsparcie – dodaje.
Tragicznie zaczęło robić się na Białorusi w momencie rozpoczęcia
pandemii koronawirusa. W Polsce szereg obostrzeń i lockdown na
kilka tygodni, na Białorusi rządowa kpina, dezinformacja i wyparcie problemu. – W każdej naszej rodzinie ktoś zachorował. Nikt nie
instruował, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, nikt nie mówił
o maseczkach czy dezynfekcji. Działały zakłady pracy i szkoły. Zarażenia szły lawinowo, a ludzie po prostu umierali w męczarniach, bez
specjalistycznego, medycznego wsparcia. Do tego doszła zmiana
pokoleniowa i w końcu coś pękło w narodzie białoruskim – wyjaśnia
Eugeniusz.
– Od kilku miesięcy czuć było napiętą sytuację wśród opozycji. Spodziewaliśmy się, że ludzie ruszą na ulicę. My jednak demonstrujemy
w sposób pokojowy. Wcześniej zresztą też tak było. Doszło już do
takich absurdów, że Łukaszenka zabronił publicznie klaskać czy karmić gołębie – bo taką pokojową formę przybierały nasze protesty.
Natomiast język białoruski, już od 1994 roku zaczął sukcesywnie
być zastępowany rosyjskim – opowiada Krystyna.
- W Polsce jest nam dobrze. Jesteśmy ciepło przyjęci i mamy sporo
polskich przyjaciół. Odnaleźliśmy się w pracy, płynnie mówimy po
polsku. Czujemy, że temat, którym tak mocno żyjemy, nie jest wam
Polakom obojętny, dlatego szukamy wsparcia – Żeni oczy uśmiechają się. – Szukamy otwartości na naszą sytuacje, pomoc w znalezieniu
pracy czy dachu nad głową dla osób, które będą musiały uciekać
z naszej ojczyzny. Nam marzy się pokojowe rozwiązanie, ponowne,
sprawiedliwe i demokratyczne wybory, tak jak obiecuje to Cichanouska. Wydaje się jednak, że szybko to nie nastąpi – mówi Żenia.
– Wiemy, że w waszej historii wiele było podobnych, trudnych zwrotów historycznych. Wasze doświadczenia stają się naszymi, dlatego
spotykamy się ze zrozumieniem i zainteresowaniem. Chcemy działać i mocno wierzymy w to, że wspólnie z wami Polakami może udać
nam się więcej.

co u rodziców, braci i sióstr, co u naszych przyjaciół, którzy aktywnie
biorą udział w pokojowych demonstracjach - to było jak horror.
Do tego strzępki informacji w mediach i zdjęcia z aresztowań i pobić.
A na Białorusi na każdego można znaleźć paragraf. Nie wychodząc
z domu, można stać się wrogiem publicznym – tłumaczy Eugeniusz.
– Ja wolę nie pokazywać się na zdjęciach, czy ujawniać nazwiska –
chcę pojechać na Białoruś, żeby zabrać żonę i dzieci. Wiem, że i te
moje słowa mogą być wykorzystane przeciwko mnie. Niestety tak
to działa i spotkało to wielu moich rodaków.
Żenia opowiada, jak kilka dni temu został aresztowany jej ojciec – po
prostu podeszli do niego na ulicy i zabrali go do furgonetki. Za to,
że stał w pobliżu demonstracji. Stres ogromy, w końcu to nie młody człowiek. – Ale i młodzi są w stresie – szybko dopowiada Sasza
i mówi, jak jego przyjaciel został wpakowany do więźniarki, w której
zmarł przy nim inny chłopak. – My nie chcemy iść na wojnę, chcemy
żyć tylko w kraju, gdzie konstytucja jest dla ludzi, można podróżować, uczyć się, pracować.

Nasi rozmówcy chcą w najbliższym czasie zorganizować publiczne
spotkanie, które przybliży koszalinianom realia sytuacji na Białorusi. Spodziewają się, że dla ich białoruskich przyjaciół potrzebne będzie wsparcie finansowe, zaplecze socjalne, ale także pomoc w leczeniu i opieka psychologiczna. Tyle możemy zrobić z naszej strony.
Wolność i solidarność, to słowa, które w relacji polsko-białoruskiej
wypełniają się treścią na nowo. Każda oddolna pomoc jest cenna.
Czasem pomaga po prostu rozmowa, bo przynosi rozwiązania, podnosi na duchu i zawsze jest przyczynkiem do działania. Nie bądźmy
obojętni.

Krystyna bardzo boi się o mamę. Marzy o tym, aby mogła przyjechać tu do niej do Polski, odpocząć od tego, co na Białorusi, co
w Mińsku, choć wie, że to jest niemożliwe. – Sama mam tylko wizę,
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Koszalin, ul. Morska 2, koszalin@rebis.pl
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Galeria Jednego Autora

Romuald Długosz
„Navigare necesse est…” to motto życiowe kolejnego bohatera naszej rubryki prezentującej
koszalińskich fotografików – hobbystów. Jasno określa ono również preferencje tematyczne pana
Romualda Długosza.
I
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an Romuald mówi osobie:
„Jestem
przyrodnikiem
i żeglarzem z zamiłowania. Wykształcenie: biolog i medyczny diagnosta laboratoryjny
na emeryturze. Fotografia? Jest
w moim życiu od zawsze, czyli
od pierwszego prostego aparatu
marki Druh. Najpierw analogowa, potem eksperymenty i radoś
pracy w ciemni. Teraz pracuję cyfrowo, w jaśni, przy laptopie, z odciskami na wiadomo czym… Fotografuję świadomie i na poważnie.
Pogłębiam tę pasję od kilku lat,
właściwie mniej więcej od końca
zawodowej aktywności.”
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Nie stawiam tezy, pytam
Daria Kopiec jest reżyserką filmową i teatralną. „Żeby umarło przede mną” to spektakl na motywach
książkowego reportażu Jacka Hołuba, na który składa się dziesięć opowiadań-świadectw matek dzieci
z niepełnosprawnością. Premiera: 19 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.
Autor: Anna Makochonik / Fotografie: Izabela Rogowska; portret reżyserki – Agnieszka Cytacka
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ak trafiła pani na książkę Jacka Hołuba?
- Podsunęła mi ją Martyna Lechman, dramaturżka spektaklu,
z którą dzielimy potrzebę i radość poszukiwania tematów zaangażowanych społecznie i zainteresowanie teatrem dokumentalnym. Obie uważamy, że byłoby dobrze, gdyby teatr spełniał rolę
platformy do dialogu i dyskursu, a nie tylko rozrywki. Z tym poczuciem misyjności wyostrzamy ucho i oko na rzeczywistość i zagadnienia, jakie się w niej pojawiają, także na reportaż.
-Co panią w zainteresowało w tej książce?
- W pierwszym momencie wzbudziła we mnie złość i wiele innych,
czasem przeciwstawnych emocji. Jestem w tej części społeczeństwa, która nie umie sobie poradzić z tematem niepełnosprawności. Nikt mnie nie nauczył, jak się wobec ludzi z niepełnosprawnością zachować, co mogę powiedzieć, czego nie itd. Myślę, że wiele
osób dzieli ze mną podobne emocje, ucieka od tego tematu, bo się
go obawia. Tym bardziej uznałam, że warto go podjąć, mimo że jest
trudny.
- Na czym ta trudność polega?
- Sam teatr dokumentalny jako gatunek jest wyzwaniem, a gdy dotyka tak mocnych, wypieranych społecznie spraw, pojawia się lęk,
żeby kogoś nie skrzywdzić, nie dokonać jakiegoś nadużycia.
- Czy to bardziej opowieść o niepełnosprawności, rodzicielstwie
czy, jak pani wspomniała, o odbiorze społecznym tematu?
Reportaż Jacka Hołuba to zbiór opowiadań-świadectw matek
dzieci z niepełnosprawnością. W spektaklu podejmujemy między
innymi wątek izolacji, trudów administracyjnych, niezrozumienia,
społecznego wykluczenia, napięć jakie rosną pomiędzy członkami
rodziny. O samej niepełnosprawności jest również dużo, jednak
w spektaklu skupiamy się na doświadczeniu jednej z bohaterek
książki, przyglądając się jej rodzicielskiej i kobiecej perspektywie.

Jeśli szukają Państwo oryginalnych, niepowtarzalnych
prezentów - zapraszam do mojego kołobrzeskiego sklepu
Kamienie Świata.
Znajdą w nim Państwo minerały – surowe i w postaci biżuterii, figurki z najlżejszego drewna na świecie - indonezyjskiej
balsy albo figurki z pakistańskiego onyksu oraz innych
półszlachetnych i szlachetnych kamieni. Czekają na Państwa
bardzo poszukiwane lampy solne, redukujące skutki złego
promieniowania w naszych pełnych urządzeń elektronicznych mieszkaniach, a także minerały oczyszczające wodę,
redukujące stres, poprawiające nastrój.
Kamienie od zawsze intrygują ludzi. Ze względu na wygląd,
barwę, wewnętrzny blask, przejrzystość czy rzadkość występowania wielu z nich nadano wartość handlową, magiczną i
uzdrowicielską, powiązano ze znakami Zodiaku, gwiazdami
i planetami. Służyły i służą za amulety i ozdoby. Jest ich
takie bogactwo, że na zgłębienie wszystkich ich tajemnic
zabrakłoby życia. Ja od dawna poznaje ten fascynujący
świat, a od 26 lat prowadzę własną firmę. Mogą być Państwo
pewni, że w moim sklepie jesteście zawsze mile widziani.
Chętnie podzielę się z Państwem wiedzą na temat kamieni,
opowiem o ich niezwykłych właściwościach i pomogę
wybrać najbardziej odpowiednie dla danej osoby.
Małgorzata Piekarz

- Czy wątek kobiecy, obecny też w pani poprzednich realizacjach,
był dla pani ważny?
- Zdecydowanie tak. Po pierwsze ja sama, kobieta, mogę zostać
matką, więc jest mi bliski. Perspektywa matki dziecka z niepełnosprawnością przeszywa mnie strachem, bólem, złością. Nawet
w trakcie realizacji moje emocje się buntowały i zastanawiałam się,
czy mogę w ogóle ten temat podejmować, nie mając osobistych doświadczeń, czy nie przekroczę jakiejś granicy.
- Na czym opiera się inscenizacja?
- Każda z historii książkowych jest inna, ale w pewnym sensie podobna, ponieważ problemy, trudności i przeszkody, jakie bohaterki
napotykają w bliższej i dalszej rzeczywistości, są tożsame. Oś narracyjna spektaklu opiera się na jednym z opowiadań. Wybrałam je,
bo jest najpełniejsze, także jeśli chodzi o przełożenie treści na język
teatru. Indywidualne przeżycia bohaterki zmieniają się w opowieść
uniwersalną. W takiej formule temat może wybrzmieć mocniej.

„Żeby nie umarło przede mną”

reklama

Autor: Martyna Lechman; Obsada: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Beata Niedziela, Adrianna
Jendroszek, Wojciech Kowalski, Marcin Borchardt;
Scenografia: Matylda Kotlińska; Muzyka: Teoniki
Rożynek; Kostiumy: Patrycja Fitzet; Choreografia: Helena Ganjalyan; Ekspert do spraw treningu: Karolina
Lejkam
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Struktura spektaklu jest nieoczywista. Zapraszamy widza do obecności, nie atakując tematem wprost. Chcemy i jego, i aktorów, do
niego poprowadzić, pozwolić krok po kroku dotrzeć do trudnych
spraw. Spektakl przybiera formę eseju, w którym poprzez medium
teatru próbujemy zbadać, czym jest temat matki dziecka z niepełnosprawnością. Piątka aktorów na scenie przybiera w związku
z tym różne role. Matki grają również mężczyźni.

Mieliśmy dużo czasu na głęboką analizę tego, co jest w tekście, a co
jest naszym wyobrażeniem. Wiele z pierwotnych założeń, okazało
się niewystarczające. Nie chodzi o to, by oddać historię jeden do
jednego, tym zajmuje się film dokumentalny. Teatr jest rodzajem lustra, w którym rzeczywistość odbija się przez wrażliwość twórców.
Proces był długi i bardzo angażujący, zarówno realizatorów, jak
i aktorów. Ich praca jest jego istotną częścią i znajdzie się w narracji.

- Opisuje Pani spektakl jako proces, w który widz musi wejść, ale
mam wrażenie, że dotyczy to też Pani jako twórczyni.
- Taki rodzaj opowiadania wydaje mi się bardzo uczciwy. Nie chcę
stawiać tez, ale opowiedzieć, jak temat niepełnosprawności może
być widziany z różnych perspektyw. Jako twórca mogę i chcę stworzyć takie okoliczności, by widz nie uciekł od rozmowy, chciał w niej
wytrwać. Nie chcę go przestraszyć, ale nakłonić do refleksji. Ja i aktorzy jesteśmy po to, by historia matki dziecka z niepełnosprawnością mogła być wysłuchana.

- Jest pani też filmowcem, czy te doświadczenia włącza Pani
w pracę teatralną?
- Nie da się tych dziedzin i warsztatów oddzielić, są integralne.
Czerpię z nich obu. Skupiam się na tym, żeby najlepiej opowiedzieć
historię i dobieram najlepsze do tego narzędzia.
- Czego szuka pani w teatrze jako widz?
- Górnolotnie mówiąc, prawdy. Za tym słowem kryje się poszukiwanie własnego zaangażowania: chcę dobić się emocjonalnie
do historii, zobaczyć trochę siebie, a trochę świat który odbija się
w scenicznej rzeczywistości. Lepiej go zrozumieć.

- Teatr dokumentalny pociąga Panią, bo sprawy społeczne są dla
Pani ważne?
- Realizacja teatru dokumentalnego jest dla mnie ważna z dwóch
względów. Po pierwsze daje mi spokój: kiedy mam sobie odpowiedzieć, po co robię teatr, to wiem. Mam poczucie misji, bo mogę
oddać w teatrze miejsce sprawom, które w informacyjnym zgiełku
i skupionym na ego świecie gdzieś ulatują. Taki teatr rozwija widzów społecznie, osadza ich na ziemi. Po drugie teatr dokumentalny jest ogromnym wzywaniem realizacyjnym, jeśli nie chce się być
publicystą, a sprawić, by dotykał widza emocjonalnie.

Daria Kopiec (1983)
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
na Wydziale Operatorskim (specjalizacja: animacja
i filmowe efekty specjalne) oraz Wydziału Reżyserii
Akademii Teatralnej w Warszawie. Stażystka École
Nationale Supérieure des Arts Visuels – La Cambre
w Brukseli. Członkini Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. Podczas zakończonego niedawno 39. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi
i Film otrzymała Jantara za animację Własne śmieci
w konkursie filmów krótkometrażowych. Laureatka 9.
Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr” 2018 za
znakomity spektakl Zakonnice odchodzą po cichu.
W tym roku zasiadła w jury festiwalu.

- Czy teatr też jest tematem Pani spektaklu?
- Teatr jako medium samo w sobie nie. Raczej to jak do meritum
dojść teatralnym językiem. Podczas spektaklu ten język się zmienia, używamy różnych narzędzi, szukając jak najlepszej formy do
wiarygodnego opowiadania. Trochę tak, jakbyśmy się zastanawiali,
jaką technikę wybrać, żeby najlepiej namalować ten teatralny obraz.
- Jak Pani pracowała z aktorami?
- Przeważnie spektakle dokumentalne jakie realizuję, są długim
procesem. Podobnie tutaj: zaczęliśmy pracę w maju. Na początku
były improwizacje, rozmowy, spotkania, także z Jackiem Hołubem.
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Poza czubek własnego nosa
Dobrze, że są jeszcze ludzie tacy jak Wojciech Jagielski – reporterzy starej szkoły. Pokazują oni świat,
jaki jest naprawdę. Dają czytelnikom szansę na przebudzenie się z letargu.
Autor: Andrzej Mielcarek

C

hoć zglobalizowane media umożliwiają nieograniczony dostęp do informacji, my chętnie zamykamy się w swojej bańce.
Dowód? Nawet największe polskie gazety nie mają już stałych korespondentów w stolicach świata, informacje międzynarodowe to w serwisach stacji radiowych i telewizyjnych margines.

i przemocy afrykańskiej prowincji. Nie zdziwmy się więc, jeśli niedługo znów usłyszymy o kolejnych szturmach przypuszczanych na
Europę z południa.
Wielkie liczby i globalne procesy to spojrzenie na świat z odległej,
nieco chłodnej perspektywy. Wojciech Jagielski robi jednak liczne
przybliżenia.

W rezultacie nasza wiedza o świecie kurczy się i ogranicza do tego,
co w uproszczonych migawkach sprzedają mediom z całego świata
wielkie agencje informacyjne. Można odnieść wrażenie, że kolejne
uprowadzenie kilkuset młodych kobiet przez zbrodnicze Boko Haran, mord na setce chrześcijan w Nigerii albo trzysta śmiertelnych
ofiar rozruchów w Kaszmirze mają jako newsy tę samą rangę, co
rozprawa rozwodowa infantylnego
celebryty.

Dowiadujemy się wówczas, że problemem Afryki jest nie tylko przeludnienie. Zachłanna Sahara przesuwa się na południe w tempie
50 km rocznie! Pomagają jej w tym ludzie, niszcząc lasy i sawannę.
W konsekwencji następna wielka wojna na kontynencie może być
wojną o dostęp do słodkiej wody.
I może być wojną między Egiptem
(100 mln mieszkańców) a Etiopią
(również 100 mln mieszkańców).
Jeśli Etiopczycy zrealizują plan postawienia na Błękitnym Nilu (najzasobniejszy w wodę dopływ Nilu)
ogromnej zapory, by skierować jego
wody do sztucznego zbiornika, Sudan i Egipt staną wobec widma zagłady wywołanej suszą…

Ukazał się właśnie zbiór artykułów
Wojciecha Jagielskiego publikowanych na bieżąco w „Tygodniku Powszechnym”. To doskonała odtrutka
na tę telewizyjną papkę.
Co prawda autor nie kursuje już po
świecie tak często jak na przykład
20 lat temu, ale nadal uważnie śledzi
wydarzenia w regionach, o których
na co dzień w TV się nie słyszy. Jemen, Sudan, Zimbabwe, Liberia albo
Kaszmir – jaki one mają związek
z naszym życiem? Wojciech Jagielski
nienachalnie i w doskonałym literacko stylu uświadamia polskiemu
czytelnikowi, że tylko pozornie tamte miejsca na mapie są dla nas bez
znaczenia.

Takich zapalnych punktów na mapie
świata jest mnóstwo. O wielu z nich
pisze w swej książce Wojciech Jagielski.
Są również konflikty, które nie wynikają z rywalizacji państw, narodów czy plemion, ale mają bardziej
złożony a przez to i niebezpieczny
charakter. Wojowniczy islam zagraża Europie, terroryzuje połowę
Afryki i dużą część Azji. Sam w sobie nie jest zaś jednorodny. Jego
odłamy (wcale nie tylko dwa jak
sądzi przeciętny Europejczyk) zwalczają się nawzajem równie zaciekle
i okrutnie jak „niewiernych”. Bez
komentarza kogoś takiego jak Wojciech Jagielski nie jesteśmy w stanie sobie tego faktu uzmysłowić,
a tym bardziej zrozumieć istoty zjawiska.

Czy mamy na przykład świadomość,
że średnia wieku Afrykanów wynosi
24 lata a Europejczyków dwa razy
tyle? Współczesna Nigeria, najludniejszy kraj Afryki ma 200 mln
mieszkańców. Przy obecnym tempie
przyrostu naturalnego w 2050 roku
Nigeryjczyków będzie pół miliarda, czyli niewiele mniej niż wszystkich Europejczyków albo mieszkańców Ameryki Południowej.
Afryka, najmłodszy kontynent świata, to tykająca bomba. Fala
uchodźcza sprzed kilku lat była po raz pierwszy tak wielka, ale
z pewnością nie ostatnia. Miliony młodych ludzi z coraz większą
siłą będą przeć na północ w poszukiwaniu szansy na lepsze życie.
Nie będą chcieli wegetować w rozrastających się w sposób niekontrolowany miastach takich jak Lagos, które są w gruncie rzeczy
skupiskami slumsów, chorób i przestępczości albo na pełnej nędzy

I

Z pewnością po lekturze książki „Strona świata” nie spamiętamy
wszystkich przytoczonych w niej dat, nazwisk, powiązań i zależności, ale przynajmniej zrozumiemy, że świat nie kończy się na Polsce
i Europie. Warto czasami spojrzeć dalej niż na czubek własnego nosa.
Wojciech Jagielski: „Strona świata. Reporter o świecie, który gwałtownie
się zmienia”. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2020.
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szpitalikach. „Musisz to opisać. Ludzie pomyślą, że było tak fajnie,
jak opowiada minister w telewizji” powiedział mi jeden z lekarzy ze
szpitala zakaźnego. „A nie jest fajnie?” – zapytałem. „System trzyma
się na ofiarności zwykłych ludzi, poświęceniu medyków.” – odparł.
„Państwo?” – drążyłem. „Nie ma żadnego państwa.”
Wszystko działało na zasadzie pospolitego ruszenia. Społeczeństwo szyjące maseczki, knajpy podrzucające jedzenie do szpitali.
Kombinezony lakiernicze, które podarował warsztat. Maski gazowe typu „słoń” dostarczone przez wojsko. Zygmunt, młody lekarz,
mówi: „Z czym my k… na tę wojnę idziemy? Ze słowem misja na
ustach?”
Paweł Reszka, autor bestsellerowego cyklu o lekarzach „Mali bogowie” (ponad sto tysięcy sprzedanych egzemplarzy), wybitny reporter, laureat wielu nagród. Posługuje się dziennikarstwem wcieleniowym. Był już sanitariuszem w szpitalu, jeździł karetką pogotowia,
na potrzeby książki „Czarni” przebrał się w sutannę. Teraz pokazuje
„brudną” stronę szpitali covidowych.

Nowości i hity
wydawnictwa
Czerwone i Czarne

Mira Suchodolska:
„Wirusolodzy”
Przed wybuchem pandemii ich
praca nie budziła powszechnego zainteresowania. SARSCOV-2 wszystko zmienił. Cały
świat z zapartym tchem czeka
na lek i szczepionkę przeciwko
COVID-19. Bez wysiłku wirusologów ani szczepionki, ani
leku nie będzie. Ale właściwie
na czym polega ich praca? Co
oglądają pod mikroskopami?
Gdzie przechowywane są najgroźniejsze patogeny? Dlaczego jeden wirus staje się niebezpieczny, a inny żyje z nami w przyjaźni? Które epidemie zmieniły historię świata? Czy w koronawirusie,
który teraz szaleje, jest coś szczególnego? W jaki sposób powstaje
szczepionka i dlaczego to tak długo trwa? Na te i setki innych pytań
odpowiadają wybitni polscy wirusolodzy.
Mira Suchodolska to reportażystka i redaktorka, zwolenniczka zasady: dotknij, przeżyj, zrozum i dopiero wtedy opisz. W momencie
wybuchu pandemii SARS-CoV-2 postanowiła zrozumieć wirusa.

proponuje: Andrzej Mielcarek

Monika Sobień-Górska:
„Ukrainki”
Sprzątają w naszych domach,
opiekują się naszymi dziećmi, są kelnerkami, sprzedawczyniami,
fryzjerkami.
I oczywiście nas obserwują.
I chociaż, jak same podkreślają, one „tylko” sprzątają,
to mają dostęp do intymnych
sfer naszego życia, do naszych lodówek, sypialni, pokojów dziecięcych. Wiedzą,
ile pijemy, ile zdradzamy, na co
wydajemy pieniądze. Widzą,
jacy jesteśmy, gdy możemy poczuć się kimś lepszym, bo zatrudniamy pracownika z biedniejszego kraju. Ukrainki – kobiety, które
jako najliczniejsza mniejszość narodowa są bardzo blisko Polaków.
Jacy są Polacy widziani oczami Ukrainek? Na podstawie rozmów
z kilkudziesięcioma z nich Monika Sobień-Górska stworzyła portret polskiej klasy średniej. Dowiemy się o sobie rzeczy momentami
przykrych, momentami zabawnych, momentami całkiem przyjemnych.

Karolina Sulej:
„Rzeczy osobiste”
(premiera: 14.10.2020)
Opowieść o ubraniach i rzeczach osobistych więźniów
obozów
koncentracyjnych
wydaje się z pozoru prowokacyjna wobec narracji o wojnie, bo moda w potocznym
postrzeganiu jest fanaberią
czasu pokoju i dobrobytu.
Tymczasem autorka dociera
do wielu świadectw, do ocalałych, którzy mówią jej, jak dbałość o wygląd w tych straszliwych miejscach dawała im siłę, aby walczyć o życie.
Karolina Sulej – pisarka, reporterka, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie działa w Zespole Badań nad Pamięcią o Zagładzie i jako część którego współtworzyła książkę „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” (2017). W przeszłości była m.in.
redaktorką „Wysokich Obcasów” oraz „Wysokich Obcasów Extra”,
a wraz z Sylwią Chutnik prowadziła przez na YouTube program
„Barłóg Literacki” o książkach i czytelnictwie.

Paweł Reszka:
„Stan krytyczny”
Autor książki mówi: Wchodziłem na oddziały szpitali jednoimiennych, do domów lekarzy,
na stacje pogotowia. Lekarze,
pielęgniarki, ratownicy medyczni opowiadali mi cząstkę
pandemicznej historii. Wszyscy byli przekonani, że trzeba dokumentować to, co się
działo za zamkniętymi drzwiami otoczonych przez policję
wielkich szpitali covidowych
i w zwykłych powiatowych
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kiedy wbrew rozmaitym naciskom rzetelnie finalizowała śledztwa
- nawet kiedy chodziło o skorumpowaną a mocno ustosunkowaną
ordynatorkę oddziału dziecięcego miejscowego szpitala i inne postacie z lokalnego świecznika. Charakter i odwaga to jedno; dociekliwość i przenikliwość to drugie. Dzięki tym cechom Małgorzata
Ronc rozsupłała parę tajemnic w sprawach zbrodni najcięższego
kalibru. Wystarczy tu wspomnieć ujęcie mordercy czterech chłopców - Mariusza Trynkiewicza czy sprawę zabójstwa dwóch przyjaciółek, których śmierci z pozoru nie miały z sobą nic wspólnego.
Książkę czyta się z zapartym tchem. Aż trudno uwierzyć, że dotąd
nikt nie pokusił się o nakręcenie filmu na jej podstawie. Scenariusz
napisało samo życie.

Nowości i hity
wydawnictwa
Znak

Adrianna Sobol, Agnieszka
Witkowicz-Matolicz:
„Oswoić raka”
Nie potrafimy rozmawiać o raku,
bo nikt nie powiedział nam, jak to
robić. Zamiatamy temat pod dywan. Słysząc diagnozę swoją, kogoś
bliskiego czy koleżanki z pracy nie
wiemy, jak się zachować. Co mówić? Udawać, że nic się nie dzieje
czy zapewniać, że „wszystko będzie
dobrze”? Rak to wciąż temat tabu.
A przecież niemal każdy z nas zna
kogoś chorego. Może sami zmagamy się z nowotworem. Potrzebujemy przewodnika, który pomoże nam zrozumieć siebie lub drugiego człowieka. Nic nie daje takiej nadziei jak poznanie historii ludzi,
którzy mają podobne doświadczenia i po prostu żyją. Nic tak nie pomaga, jak poukładanie emocji i uświadomienie sobie, że w tym trudnym czasie nie jesteśmy sami. Co się dzieje w głowie pacjenta onkologicznego? Jak się zachować, gdy spotykamy kogoś chorego na
raka? Czy terapie alternatywne mogą wyleczyć raka? Jak przetrwać
leczenie? Czy jest życie po chorobie? Czy rak może przynieść coś
dobrego? Ta książka to nie tylko inspirujące historie ludzi. To także
przewodnik po leczeniu i emocjach, które mu towarzyszą. Oswaja
raka, pomaga skupić się na życiu.

proponuje: Andrzej Mielcarek

Eric-Emannuel Schmitt:
„Kobieta w lustrze”
Rzecz o kobietach, które nie identyfikują się z obrazem, jaki w lustrze pokazuje im społeczeństwo
i narzuca konwenans. Kolejne wydanie znakomitej opowieści o poszukiwaniu własnej tożsamości.
Choć zmieniają się czasy i otoczenie, każda z bohaterek dąży do odnalezienia siebie i dotarcia do istoty
swego życia. Pod tym względem
książka wciąż pozostaje aktualna,
zwłaszcza w momencie kiedy nieprzewidywalna pandemia koronawirusa zmusza nas wszystkich do przewartościowania spojrzenia na
swoją egzystencję. Eric-Emannuel Schmitt jest jednym z najbardziej
poczytnych francuskich pisarzy. Jego książki zostały przetłumaczone na 40 języków, a sztuki teatralne wystawiane są w teatrach
w 50 krajach świata. W twórczości Schmitta często powracają najważniejsze tematy egzystencjalne: sens istnienia, miłość, tęsknota,
pragnienie . Autor pisze o tym, co trudne, ale jednocześnie dzieli się
z czytelnikami swą pogodą ducha i daje nadzieję.

Michał Rusinek: „Wihajster,
czyli przewodnik
po słowach pożyczonych”
Słowa bywają nieposłuszne. Trudno ich upilnować, czasem mają
szemraną przeszłość. Przekraczają granice, a nawet zmieniają
znaczenie! Michał Rusinek, niestrudzony tropiciel tajemnic polskiego słowotwórstwa, wytrawny
językoznawca, pokazuje pełen
tajemnic i przygód świat słów zapożyczonych. Bada, skąd uciekły,
śledzi, jaką drogę przeszły, demaskuje ich dziwne pochodzenie,
aż wreszcie – odkrywa, skąd w ogóle wzięły się w polskich słownikach. Śledztwo rozpoczyna od pewnego wihajstra, czyli tak
naprawdę czego? Detektyw Rusinek wyjaśnia: „Wihajster to taki
przedmiot, którego nazwy akurat zapomnieliśmy. Mruczymy wtedy pod nosem: „Jak on się nazywa?”. Nasi sąsiedzi zza zachodniej
granicy też czasami zapominają słów i wtedy mruczą to samo po
niemiecku: „Wie heißt er?”. I właśnie to niemieckie pytanie język
polski sobie pożyczył, połączył wszystkie trzy składające się na
nie słowa i zrobił z nich jedno: „wihajster”. Ta urocza książka o językowych zapożyczeniach to doskonała rozrywka dla dorosłych,
a dla młodzieży – okazja do poznawania polszczyzny w sposób daleki od szkolnej sztampy.

Małgorzata Ronc
(w rozmowie z Joanną
Podgórską): „Prokurator:
Kobieta, która się nie bała”
Drugie wydanie opowieści o pracy
prokuratorki z niedużego miasta,
której - wśród setek drobnych
- przypadło również poprowadzić kilka głośnych w kraju spraw.
Podkreślenie, że bohaterka książki pracowała w 70-tysięcznym
Piotrkowie Trybunalskim a nie
np. w Warszawie jest tu istotne,
bo zachowanie niezależności w takim środowisku jest szczególnie
trudne i okupowane poważnym osobistym kosztem. Małgorzata Ronc udowodniła swój twardy charakter i kręgosłup moralny,
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
SALONY SAMOCHODOWE

- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p.,
ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA
Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Forum ,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Forum, ul. Paderewskiego 1

- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między Kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta,
Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 12/1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
Pasaż Milenium, ul. Domina 5

INNE

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego,
ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy
Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling,
Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Zwycięstwa 126
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta,
ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie,
Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka,
ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, ul. 4 Marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny Katarzyna Kasprzak,
ul. Kościuszki 7
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica,
ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Instytut Kosmetologii i Medycyny
Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii
dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Klinika Urody DOBOSZ, ul. Wschodnia 12 lok. U2A
(Kropla Bałtyku - przy latarni morskiej) Darłówko
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium,
ul. Domina 1 lok. 5
- Salon Urody Jasminum, ul. Fałata 11F
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium,
ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej,
ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Forum,
ul. Paderewskiego 1

- AutoGaleria, ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o.,
ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny,
ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,
Centrum Blacharsko-Lakiernicze, Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2
BIURA PODRÓŻY

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro,
ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48

GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii,
Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
ul. Boczna 11/5
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia
Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
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Stomatologiczna Magdalena i Sebastian
Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- OKULARNIA ul. Poprzeczna 1a
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek,
ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny
Estetycznej, ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,
Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,
ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista, ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Aneta
i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,
ul. Bajkowa 30
HOTELE, APARTAMENTY
- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House,
ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty,
ul. Pionierów 18, Mielno
- Hudson Pokoje Butikowe, Połczyńska 18
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness,
ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness,
ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno
SKLEPY
- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung,
Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium,
ul. 1 Maja 14/2
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,
ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz,
ul. Moniuszki 2
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BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY
- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium,
ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości,
ul. Andersa 2
KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE,
DORADCY PODATKOWI
- Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
- Eksperci Finansowi TAGER, Pasaż Millenium,
ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,
doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet
Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
KOŁOBRZEG
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej
dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9
- Shuum Boutique Wellness Hotel,
ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,
ul. Jedności Narodowej 30
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries,
ul. Portowa 41
- Manufaktura Lodów KUPIEC, ul. Wylotowa 87
- Odlodowo, ul. Zapleczna 1a
- Coffeedesk, ul. Mazowiecka 24
- Uzdrowisko Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1
- Hotel LEDA, ul. Kasprowicza 23
- Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK,
ul. Rodziewiczówny 1
- Hotel Skanpol, ul. Dworcowa 10
- Barbab, ul. Zapleczna 5a
- BarberShop, ul. Waryńskiego 2
- Pracownia Fryzjerska Ilona Idczak,
ul. Obrońców Westerplatte 18c
- Gałązka Oliwna, ul. Mariacka 12
- Medestetic, ul. Mazowiecka 24
- Cosmedical, ul. Mazowiecka 25
- Hair & Beauty Studio Kołobrzeg, ul. Źródlana 1
- Klinika Sorea, Plac 8 Marca 4
- Stomatologia, ul. Armii Krajowej 3
- Gabinety dentystyczne Gabriela Świderek,
ul. Armii Wojska Polskiego 6c
- Endo – Dent, ul. Armii Wojska Polskiego 10 a
- Centrum Medyczne World Medica,
ul. Zapleczna 3f/1
- Regionalne Centrum Kultury, ul. Solna 1
- CONCEPT Monika Buśko – Kuś,
ul. Zwycięzców 13
- MOSIR, ul. Łopuskiego 38
- Dom – Hit, ul. Mazowiecka 24h
- Bram Serwis, ul. Wesoła 6
- Optyk Mianowski, Plac 8 marca 2/1
- AT Lampy, ul. Sienkiewicza 28b
- Salon Dobrego Snu, ul. Mazowiecka 5
- Nieruchomości Morek, ul. Zwycięzców 15/9
- Restauracja „Pod Winogronami”,
ul. Towarowa 16
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BRAMY OKNA ROLETY

