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NordGlass
Rozwój to ludzie

BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZY

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ślemy najserdeczniejsze
życzenia wszystkim Naszym Klientom. Życzymy, by w Waszych domach
zagościł spokój oraz uśmiech i pogoda ducha nie opuszczały
Was nawet na krok. Życzymy także w tym i nadchodzącym roku wszystkiego,
co najlepsze. Oby 2021 rok przyniósł Wam same powody do radości!

Depilacja laserowa
Laserowe zamykanie naczynek
Laserowe usuwanie przebarwień
Mezoterapia
Termolifting
Modelowanie ust

Koszalin, ul. Jana z Kolna 20 salon@top-laser.pl tel. 790 257 010
www.top-laser.pl pon - pt 10-19, sob 9-14
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słowo od wydawcy

I

środków do życia oraz zrywają łańcuchy powiązań kooperacyjnych,
przez co impuls recesyjny przenosi się na kolejne branże.
Myślę, że wciąż nie mamy świadomości wszystkich skutków pandemii, a jak się wydaje, w obszarze ekonomicznym najgorsze dopiero
przed nami.
Niektórych negatywnych efektów pandemii w ogóle większość
z nas sobie nie uświadamia, bo nie ma przed oczyma pewnych
konkretnych sytuacji. Nauka zdalna, zwłaszcza w przypadku szkół
podstawowych - śmiem twierdzić – fatalnie odbije się na wynikach
nauczania. Sumując epizod wiosenny i obecny dostajemy niemal
rok nienormalności. Nauczyciele alarmują, że w dużych miastach
stwierdzają brak kontaktu z wieloma uczniami. W Krakowie jest to
np. około 700 przypadków, a zjawisko to nie dotyczy przecież tylko
Krakowa, lecz całego kraju. Ile jest więc dzieci, które zerwały ciągłość nauki? Z różnych powodów zresztą, nie wyłącznie z powodu
niedopilnowania przez rodziców. Czasami, na przykład w niezamożnych rodzinach, w których jest kilkoro dzieci, nie ma zwyczajnie
wystarczającej liczby narzędzi – laptopów, tabletów, porządnych
smartfonów albo dostępu do Internetu.
Mam wrażenie, że politycznym decydentom narzucającym nauczanie zdalne zabrakło wyobraźni. Obok nielogiczności systemu obostrzeń prewencyjnych jest to jedno z największych zawinień rządu.
Pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej pojawi się jakaś refleksja
i na zasadzie „mądrości po szkodzie” powstanie program rzeczywistej cyfryzacji społeczeństwa – takiej jak na przykład w Korei
Południowej, w której blisko 100 procent obywateli ma dostęp do
Internetu, osobisty komputer i umiejętność posługiwania się nim,
a kursy obsługi są obowiązkowe nawet dla seniorów.

W

stępniak poprzedniego wydania, a był to numer październikowy, wobec wzbierającej fali pandemicznej kończyłem życzeniami dobrego zdrowia dla nas wszystkich.
Nie spełniły się one. COVID doświadczył naszą redakcję (tak jak
i pewnie wielu z Państwa), uniemożliwiając przygotowanie wydania
listopadowego.

Spełniają się, niestety, przewidywania, że pandemia nie wygaśnie
sama z siebie w krótkim czasie, zmuszając nas do życia w reżimie
rozmaitych ograniczeń. Bez złudzeń – będą one nam towarzyszyły
jeszcze długo i akcja szczepień, której początek ma nastąpić według rządowych zapowiedzi w styczniu 2021 roku, niewiele zmieni,
głównie z tej przyczyny, że szczepionka w ciągu miesiąca ma być podana milionowi Polaków...

A tymczasem Boże Narodzenie tuż, tuż. Święta na pewno będą inne
niż zawsze, z różnymi obawami w tle. Tym bardziej cieszmy się sobą
nawzajem, bliskością, rodzinnym ciepłem i nabierajmy sił do walki
z przeciwnościami w nadchodzącym roku 2021.
Miłych świąt!

Współczuję tym, których pandemiczne ograniczenia dotknęły najmocniej, uniemożliwiając w ogóle działalność. Ich problemy przekładają się na sytuację setek tysięcy rodzin, pozbawiając je nagle
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Kochani,
rok 2020 dla większości z nas był trudny. Pandemia mocno zaburzyła rytm
naszego codziennego funkcjonowania, przysparzając wielu zmartwień.
Jednak zbliża się magiczny czas Bożego Narodzenia. Z tej okazji
życzymy wszystkim dużo miłości, spokoju i ciepła rodzinnego.
Odłóżmy na bok smutki i troski i całym sercem skupmy się na rodzinie
i na każdej chwili spędzonej w gronie najbliższych.
A potem z rozgrzanym sercem, pełni wiary w lepsze jutro wejdźmy w Nowy Rok.
Niech 2021 rok będzie dla nas wszystkich pomyślny, niech każdy
jego dzień przyniesie nam zdrowie, radość i szczęście.
Tego życzą
dr Andrzej Ilków i Anita Sokalska wraz z całym zespołem PRO BEAUTY

KLINIKA CHIRURGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Koszalin ul. Głowackiego 7 kom. 606 424 423
www.pro-beauty.pl
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Świeszyno - budujący przykład samoorganizacji
Rzadko zdarzają się tak prawdziwie oddolne i prawdziwie non profit inicjatywy społeczne jak
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Mieszkańcom Gminy Świeszyno.

W

szystko zaczęło się od Katarzyny Turskiej i jej aktywności w Radzie Rodziców miejscowej szkoły. Później była
spontaniczna i przygotowana poza oficjalną - lokalna
Szlachetna Paczka: - Społeczność bardzo chętnie dzieliła się darami
a obdarowane rodziny były szczęśliwe, bo odmieniliśmy ich Boże
Narodzenie – mówi pani Katarzyna. - Po tej udanej akcji postanowiłam robić coś dla potrzebujących ludzi systematycznie. Założyłam
stronę pomocową na Facebooku, gdzie nawoływałam do wspólnego pomagania. Szybko dołączyło do mnie sześciu wspaniałych ludzi,
którzy także chcieli nieść pomoc innym. Postanowiliśmy oficjalnie
założyć stowarzyszenie i nie działać już w „podziemiu” a otwarcie.

Katarzyna Turska

Tak powstało „Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Mieszkańcom
Gminy Świeszyno”. Członkowie stowarzyszenia pochodzą z różnych miejscowości gminy. - Każdy z nas pracuje, działamy w czasie
wolnym, często angażując nasze rodziny - mówi Katarzyna Turska.
- Osoby, które nas wspierają, pochodzą w dużej części spoza gminy.
Zgłosił się nawet do nas darczyńca z Wrocławia, bo znalazł nas na
Facebooku. Ogromną pomoc niosą mieszkańcy Koszalina i Kołobrzegu. Wsparcia w postaci przewozu rzeczy wielkich gabarytów
do osób potrzebujących udziela nam nieodpłatnie koszalińska firma
transportowa „Baktrans”.
Stowarzyszenie pomagało ubogim dzieciom z gminy po wprowadzeniu nauczania on-line, dostarczając niektórym komputery. - Pomagamy rodzinom z dziećmi, organizując dla nich odzież, żywność
oraz chemię domową. Pomagamy osobom starszym, organizując dla
nich lekarstwa, na których wykup ich nie stać, odzież, żywność a nawet meble. Udało nam się także zapobiec narastającej przemocy
domowej wobec jednej z naszych starszych podopiecznych, która
dotychczas bała się mówić głośno o swoich problemach - informują
członkowie Stowarzyszenia.

walonego domu niepełnosprawnego mieszkańca gminy. Pomagali
koszalińskim pogorzelcom oraz w głośnej sprawie ojca z maleńkim
dzieckiem, któremu nagle zmarła żona.
Katarzyna Turska dodaje: - Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, bo częste są sytuacje, w których GOPS
pomocy udzielić nie może z powodu obowiązujących przepisów
i kryteriów. Życie jednak pokazuje, że przepisy nie nadążają za realiami życia i w takich sytuacjach wkracza z pomocą nasze stowarzyszenie. Z naszymi podopiecznymi utrzymujemy stałe relacje
i monitorujemy to, jak dalej radzą sobie z życiowymi problemami,
nikogo nie pozostawiając bez opieki. Udzielamy im także wsparcia
duchowego poprzez rozmowy, zwykłe ludzkie zainteresowanie.

Na koncie mają również - przy współpracy z OSP Niedalino oraz
dzięki zaangażowaniu okolicznych mieszkańców – odbudowę za-

Stowarzyszenie szanuje prywatność i anonimowość zarówno potrzebujących, jak i darczyńców. - Bardzo często ludzie zwyczajnie
wstydzą się powiedzieć głośno o tym, że mają problem, nawet chwilowy. Analizujemy każdą sytuację, sprawdzamy i nie krytykujemy.
Tym różnimy się od instytucji państwowych. Działamy zaledwie rok
a już udało nam się wesprzeć blisko setkę potrzebujących osób. Dlaczego? Bo chcemy, bo czujemy taką potrzebę pomocy, bo dzięki naszej działalności uaktywniła się cała masa osób empatycznych, które zarażają dobrocią innych, bo zwyczajnie widzimy, że ma to sens
i jest niezwykle potrzebne – słyszymy od członków Stowarzyszenia.
Gdyby ktoś z Czytelników „Prestiżu” chciał wesprzeć Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Mieszkańcom Gminy Świeszyno, podajemy numer jego konta: Santander Bank 46 1090 2590 0000
0001 4685 3580 (wpłaty należy tytułować „przelew-darowizna”).
Stowarzyszenie nie ma na razie strony internetowej; kontakt poprzez
profil na Facebooku: facebook.com/pomocwgminieswieszyno.
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Wcześniaki już nie muszą jeździć
na badania wzroku do Szczecina
Członkowie Rotary Club Koszalin przekazali Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie sprzęt
do badania wzroku wcześniaków wart ponad 370 tysięcy złotych. To największa
z dotychczasowych darowizna klubu dla tej placówki.

R

etinopatia wcześniaków jest jednym z wielu problemów zdrowotnych, z jakimi zmagają się dzieci urodzone przedwcześnie.
- To choroba niedojrzałej siatkówki, związana z jej niepełnym
lub nieprawidłowym unaczynieniem, która w części przypadków
prowadzi do upośledzenia widzenia, a w jej ciężkich postaciach nawet do ślepoty - wyjaśnia Tomasz Pabin, koordynator oddziału okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. - Retinopatia stanowi
główną przyczynę zaburzeń widzenia u dzieci poniżej piątego roku
życia. W 2010 roku oszacowano, że na świecie około 20 tysięcy
dzieci jest niewidomych z powodu retinopatii wcześniaków – dodaje Tomasz Pabin.

- Noworodki, a zwłaszcza wcześniaki, hospitalizowane w Koszalinie, będą miały wykonywane badania na miejscu, bez konieczności
transportowania do odległych ośrodków. Inicjatywa Rotary Club
Koszalin to gest życzliwości, dzięki któremu najmłodsi pacjenci
mają szanse na odzyskanie zdrowia. Wszystkim zaangażowanym
w inicjatywę osobom bardzo dziękujemy za poświęcenie i wsparcie
- dodaje Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie.
Urządzenie ICON wspomaga diagnostykę retinopatii wcześniaków
oraz innych chorób siatkówki i nerwu wzrokowego u dzieci. Jest to
pewnego rodzaju kamera, umożliwiająca obrazowanie siatkówki.
Filmy i zdjęcia dna oka można zapisać w trakcie każdorazowego
badania dziecka, a następnie porównać ze sobą i wykorzystać do
oceny postępu choroby. Uzyskane obrazy można też użyć do przeprowadzenia zdalnej konsultacji u dziecka, bez konieczności transportowania go do ośrodka zajmującego się leczeniem retinopatii.
- ICON w znacznym stopniu ułatwi diagnostykę i monitorowanie
schorzeń okulistycznych u dzieci przychodzących na świat w koszalińskim szpitalu - komentuje Tomasz Pabin.

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie rocznie rodzi się od 150 do
190 wcześniaków, kilkanaście z nich wymaga leczenia. Leczeniem
retinopatii w naszym regionie zajmuje się Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i tam - w asyście
anestezjologa dziecięcego - transportowane są dzieci, jeśli istnieje
potrzeba laseroterapii lub leczenia za pomocą iniekcji leków do gałki ocznej. Najbliższy ośrodek zajmujący się leczeniem operacyjnym
znajduje się w Poznaniu.

Rotary, która powstała w USA, to światowa organizacja charytatywna o ponad 100-letniej historii. Zrzesza prawie 1,2 miliona
członków w 35 tysiącach klubach na świecie. W Polsce działa 80
klubów. Rotary Club w Koszalinie rozpoczął działalność w 1993
roku. Jego prezydentem jest obecnie przedsiębiorca Robert Bodendorf.

Pomysłodawcą projektu na rzecz zakupu specjalistycznego sprzętu
dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest dr Marcin Bogurski,
lekarz stomatolog, rotarianin. W 2017 roku klub zorganizował bal
charytatywny. W kolejnych latach klub prowadził kolejne akcje, do
których dołączyły inne kluby - zarówno polskie, jak i zagraniczne.
- Zakupiono sprzęt oraz dodatkowe wyposażenie i narzędzia pomocne przy badaniu wcześniaków. Wartość urządzeń przekazanych przez RC Koszalin to ponad 372 tysiące złotych - podsumowuje Piotr Jankowski z RC Koszalin.

(Źródło: prk24.pl))
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Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
wybrał najlepsze zachodniopomorskie firmy
Najbardziej innowacyjne i najszybciej rosnące firmy Zachodniego Pomorza nagrodzone zostały statuetkami Dobra Firma przyznawanymi przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wśród nagrodzonych są przedsiębiorstwa z branży medycznej, produkcji specjalistycznych urządzeń, wyposażenia
domu i ogrodu, IT i innowacyjnych technologii.

Z

e względu na pandemię COVID-19 zamiast podczas uroczystej gali w Szczecinie, jak planowano pierwotnie, nagrody
wręczono podczas wirtualnej transmisji.

icznych – od 2018 roku wszystkie swoje wyroby produkuje przy
użyciu zielonej energii pochodzącej ze słońca.
FIRMY DUŻE - NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA FIRMA
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
Od wielu lat prowadzi lecznictwo uzdrowiskowe w formie szpitali
uzdrowiskowych dla dorosłych i dzieci oraz sanatoriów.

W ramach procesu kwalifikacyjnego eksperci Związku starannie
przeanalizowali kilkuletnie wyniki finansowe dostarczone przez
wywiadownię Info Veriti, a także profile działalności, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz reputację szerokiej listy firm z regionu. Po ocenie danych zespół ekspertów wybrał grupę 49 laureatów
- najprężniej działających przedsiębiorstw Zachodniego Pomorza,
z których finalnie wybrano 6 zwycięzców.

FIRMY DUŻE - NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY PRACODAWCA
Dajar Sp. z o.o.
Największa firma dystrybuującą artykuły dla domu i ogrodu, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowej. Specjalnością spółki są
produkty do kuchni i jadalni oraz artykuły ogrodowe i kempingowe.

FIRMY MAŁE - NAJLEPSZY INNOWATOR
BTC Connect Sp. z o.o.
Firma od ponad 18 lat tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne, które usprawniają pracę administratorów IT i inspektorów
ochrony danych w całej Polsce.

Patronami Programu Dobra Firma są Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rozwoju Przemysłu, a organizatorem - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
ZPP jest najszybciej rozwijającą się i najbardziej aktywną organizacją polskich przedsiębiorców, założoną w 2010 roku. Zrzesza ponad
52 tysiące firm, 16 organizacji regionalnych i 21 organizacji branżowych. Publikuje co roku ponad 30 raportów, opracowań, filmów
oraz ponad 100 komentarzy, stanowisk i opinii legislacyjnych. Organizuje liczne debaty i spotkania. Celem ZPP jest „uczynienie Polski
krajem z najlepszymi warunkami prowadzenia biznesu i systemem
podatkowym w Europie”. ZPP jest organizacją apolityczną, wspierającą wolny rynek i zdrowy rozsądek, niezależnie od podziałów politycznych. ZPP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, posiada
przedstawicielstwo w Brukseli.

FIRMY MAŁE - NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA FIRMA
POL-GLASS sp. z o.o. sp. k.
Spółka od ponad 30 lat łączy innowacyjne rozwiązania oraz tradycyjne rzemiosło, tworząc najwyższej jakości atrakcje wodne w Europie, przeznaczone do parków wodnych, obiektów basenowych
i rekreacyjnych.
FIRMY MAŁE - NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY PRACODAWCA
Orgadata East Europe Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do konstruowania okien, drzwi i fasad. Przedsiębiorstwo opiera swój sukces
na innowacyjnych rozwiązaniach i wyjątkowej kulturze organizacji.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na
stronie www.nagrody.zpp.net.pl, a pełną listę laureatów na
www.prestizkoszalin.pl

FIRMY DUŻE I ŚREDNIE - NAJLEPSZY INNOWATOR
Selfa Grzejnictwo Elektryczne SA
Polski producent elementów grzejnych oraz modułów fotowolta-
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Koszalinianka prezesem
Północnej Izby Gospodarczej
Po raz pierwszy w historii Północnej Izby Gospodarczej na czele jej zarządu stanęła kobieta.
Hanna Mojsiuk została wybrana prezesem PIG na lata 2020-2024. Jest prawniczką - absolwentką
Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorem i członkiem zarządu Grupy Mojsiuk – rodzinnej firmy
motoryzacyjnej o 40-letniej tradycji. PIG to największa regionalna izba gospodarcza w Polsce,
do której należy ok. 1500 zachodniopomorskich firm, w tym 200 koszalińskich.

K

ieruje pani PIG od początku października, bardzo dynamicznie. Izba zabiera głos w imieniu środowiska biznesowego na
poziomie regionalnym i krajowym. Ma pani poczucie wpływu PIG na decyzje administracji samorządowej i rządowej? Władza bierze pod uwagę państwa opinie?
- Jako Północna Izba Gospodarcza docieramy do decydentów politycznych na wszystkich poziomach władzy. Reprezentujemy biznes
jako całość, ale i poszczególne branże z osobna. Postulaty wysłane
ostatnio do premiera Mateusza Morawieckiego, podobnie jak wiele
innych wystąpień, opracowujemy w ramach konsultacji z naszymi
członkami i przedstawicielami różnych branż i sektorów. Współpracujemy także z innymi organizacjami biznesowymi, w tym także
branżowymi, tak by nasze postulaty były faktycznie odzwierciedleniem najpilniejszych potrzeb. Korzystamy z wiedzy ekspertów
działających w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia, prawników,
ekonomistów i finansistów, specjalistów od ubezpieczeń społecznych i wielu innych. Na część naszych postulatów otrzymaliśmy już
odpowiedzi. W niektórych kwestiach jest wrażenie zrozumienia,
tu podkreślę poparcie wielu naszych postulatów ze strony wicepremiera Jarosława Gowina. Udało się np. poprzez wspólne apele
organizacji gospodarczych przywrócić przed świętami handel, czy
też przekonać władze do rozszerzenia katalogu PKD wspieranych
branż w ramach Tarczy 6.0. Walczymy natomiast nadal o branżę
HoReCa, rozrywkę, transport, fitness, których jest najwięcej w naszej organizacji. W przypadku apelu o wycofanie się z planu opodatkowania CIT spółek komandytowych czy wprowadzenia konfiskaty
prewencyjnej, nasz głos był zauważalny na tyle, że po spotkaniu
z marszałkiem Tomaszem Grodzkim, Senat dokonał poprawek projektu ustawy zgodnie z naszymi sugestiami
tak i w naszej organizacji, najważniejsze to być elastycznym i dostosować się do panujących warunków.

- Jakie najważniejsze zadania stawia sobie nowy zarząd PIG na
najbliższy czas?
- Północna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Cały czas w ramach Izbowego Pakietu
Wsparcia udzielamy pomocy przedsiębiorcom w postaci porad
prawnych, podatkowych, finansowych, dotacyjnych oraz z zakresu
ubezpieczeń społecznych. Podczas drugiej fali epidemii ograniczamy eventy i spotkania bezpośrednie, ale nie rezygnujemy z działalności. Przenosimy się w większości do aktywności on-line i jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców. Nad wspomnianymi wcześniej
postulatami pracujemy permanentnie, reagując na pojawiające się
kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej, czy inne propozycje rządu.
Nie tylko pomocowe, bo należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace
nad kilkoma ustawami nakładającymi na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki i koszty, bądź ograniczające ich swobodę działania.
W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z panem Adamem
Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców,
wstępując do Rady Przedsiębiorców. Stawiamy na cyfryzację, digitalizację, organizując szkolenia w tym zakresie. Tak jak w biznesie,

- Jak udaje się pani łączyć obowiązki zawodowe z tak aktywnym
pełnieniem funkcji prezesa PIG, a warto zaznaczyć, że angażuje
się pani również w inne społeczne przedsięwzięcia? Starcza pani
doby na to wszystko?
- Wzorem do naśladowania w tym względzie są dla mnie moi rodzice Kazimierz i Irena Mojsiukowie, z sukcesem prowadzący rodzinny
biznes, którzy nauczyli mnie koncentrowania się na celu, pracowitości i odpowiedzialności. To właśnie rodzinie zawdzięczam miejsce, w którym jestem. Fakt, że jestem aktywnym przedsiębiorcą,
uznaję za atut, bo głęboko doświadczam osobiście tego, o co walczę w imieniu przedsiębiorców. W tej pracy społecznej mam duże
wsparcie ze strony członków rady Północnej Izby Gospodarczej,
w której zasiadają doświadczeni przedsiębiorcy, mocno zaangażowani są również członkowie prezydium oraz pracownicy biura PIG,
z jego dyrektorem na czele. Korzystając z okazji, chciałabym życzyć
wszystkim dużo zdrowia, optymizmu i wiary, że przezwyciężymy
wszelkie trudności wspólnie, a przede wszystkim ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku.
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Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.
A Nowy 2021 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego
Zbigniew Grabarek

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz

Salon NC+ Koszalin, ul. Domina 11/4, tel 94 341 33 87
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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Dotyczy wybranych pakietów telewizji satelitarnej. Po okresie promocyjnym opłata wzrasta. Umowa na 24 miesiące. Oferta uwzględnia rabaty:
5 zł/mies. za zgody marketingowe oraz 5 zł/mies. za e-rachunek i terminową płatność. Szczegóły w Warunkach Promocji
i w FAQ na canalplus.pl i w punktach sprzedaży.
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Gabriela i Andrzej Cwojdzińscy
honorowymi obywatelami Koszalina
Drugiego grudnia br. uchwałą koszalińskiej Rady Miejskiej grono honorowych obywateli Koszalina
powiększyło się o muzyczne małżeństwo – Gabrielę i Andrzeja Cwojdzińskich.

G

abriela Cwojdzińska (z domu Goślińska, ur. 1928 r.) to działaczka społeczna, muzyk, senator Rzeczypospolitej Polskiej
I kadencji, działaczka „Solidarności”, współzałożycielka Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Od dziesiątego roku życia pani Gabriela uczyła się w poznańskim
konserwatorium gry na fortepianie. W styczniu 1940 r. została
aresztowana przez Niemców i wywieziona do obozu. Później, wraz
z ośmioosobową rodziną, spędziła pięć lat okupacji w wilgotnej celi
klasztoru oo. Paulinów na krakowskiej Skałce.
Gabriela Cwojdzińska jest absolwentką Akademii Muzycznej
w Krakowie. W 1964 roku wraz z mężem zamieszkała w Koszalinie,
gdzie rozpoczęła pracę w koszalińskiej Państwowej Szkole Muzycznej (została kierownikiem sekcji fortepianu; wielokrotnie była
nagradzana za obfitującą w sukcesy pracę pedagogiczną). Równolegle angażowała się w wiele inicjatyw społecznych. Po powstaniu
„Solidarności” została członkiem Zarządu Regionu „Pobrzeże”, Zarządu Miejskiego oraz Krajowej Komisji Szkolnictwa Artystycznego
NSZZ „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego była internowana za
pomoc osobom represjonowanym. Po odzyskaniu wolności, dzięki jej staraniom, utworzono w Koszalinie Biskupi Komitet Pomocy
Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Za tę działalność
była represjonowana, a w 1984 roku aresztowana. Po opuszczeniu
więzienia pracowała na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Słupsku (obecnie Akademia Pedagogiczna).
Pani Gabriela Cwojdzińska była senatorem I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarności, reprezentując województwo
koszalińskie. Należała do grona założycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zajmującego się wspieraniem Polonii. Przyczyniła się
również do odrodzenia koszalińskiej tradycji Festiwali Chórów Polonijnych, które przekształcono w coroczne „Spotkania” rozśpiewanych polonusów w ramach „Polonijnego Lata”.

kierował do 1979 roku. To niezwykłe wydarzenie: przejście od orkiestry symfonicznej do filharmonii miało wielki wpływ na rozwój
koszalińskiego środowiska muzycznego.
Prof. Andrzej Cwojdziński był również jednym z pomysłodawców
i kierownikiem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967-99) oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych
(1972-80). Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Jako dyrygent występował w wielu krajach świata.

Z kolei pan Andrzej Cwojdziński jest jednym z najbardziej znanych
i szeroko docenianych mieszkańców Koszalina. Jego biogram znajdziemy zarówno w Encyklopedii Powszechnej, Encyklopedii Muzycznej, jak i wielu międzynarodowych leksykonach muzycznych.
Jako kompozytor prof. Cwojdziński ma znaczące i trwałe miejsce
w polskiej literaturze muzycznej XX w. Jego bogaty dorobek jest
przedmiotem nauczania w polskich szkołach muzycznych, a szkoła
muzyczna w Tomaszowie Lubelskim uznała go za swego patrona.

Pracę pedagogiczną rozpoczął już podczas studiów, będąc w latach
1951-53 wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej
w Krakowie, a w latach 1960-62 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-99 piastował funkcję profesora w Akademii
Muzycznej w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Profesor – tak jak żona - urodził się w 1928 roku. Od 1947 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pod
kierunkiem Artura Malawskiego - dyrygenturę (dyplom w 1953)
oraz kompozycję (dyplom w 1955). Już w 1948 rozpoczął pracę jako
chórzysta, a następnie asystent dyrygenta i dyrygent chóru Filharmonii Krakowskiej. W latach 1955-57 był asystentem dyrygenta
w Filharmonii Łódzkiej, następnie objął funkcję dyrektora, dyrygenta i kierownika artystycznego Filharmonii Lubelskiej. W 1964 został
dyrektorem i kierownikiem artystycznym najpierw Koszalińskiej
Orkiestry Symfonicznej a następnie Filharmonii w Koszalinie, którą

Tytuł „Honorowy Obywatel Koszalina” otrzymali
wcześniej: ks. kardynał Ignacy Jeż, Marek Kamiński,
Jan Paweł II, Mirosław Mikietyński i Maria Hudyma.
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Zespół BTD szykuje na sylwestra premierę
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Izabela Rogowska

Pod wodzą Zdzisława Derebeckiego, dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, który jest
jednocześnie reżyserem przygotowywanego przedstawienia, zespół BTD pracuje nad ostatnią
tegoroczną premierą. Wszyscy mają nadzieję, że rygory sanitarne związane z pandemią na tyle
zostaną wkrótce poluzowane, że uda się 31 grudnia br. wystawić farsę Raya Cooneya
zatytułowaną „Kochane pieniążki”.

C

zy od nagłego przypływu pieniędzy można zwariować? Można. Czy w związku z tym można podejmować nierozsądne decyzje? Jak najbardziej. A czy można dzięki temu popaść w narastające kłopoty? Oj, tak… O tym wszystkim przekonuje się bohater
kryminalnej farsy Raya Cooneya, przeciętny londyński księgowy,
Henry. Oto pewnego dnia niecierpiący swojej pracy Henry przynosi do domu walizkę pełną pieniędzy, która trafiła do jego rąk przez
zupełny przypadek. Bohater widzi w tym swoją życiową szansę. Planuje natychmiastowe rzucenie pracy i wieczorny lot do Barcelony…
I wtedy zaczynają się kłopoty.
Widzowie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego doskonale znają
twórczość mistrza angielskiej farsy Raya Cooneya z przebojowego
spektaklu “Mayday” (również w reż. Zdzisława Derebeckiego), który
od dwóch sezonów pokazywany jest na scenie BTD. „Kochane pieniążki” to farsa tak samo śmieszna, grana w równie szalonym tempie,
z przezabawnymi dialogami i piętrzącymi się komicznymi sytuacjami.
Zdzisław Derebecki komentuje: - Wbrew pozorom farsa nie jest
łatwą formą teatralną. Wymaga ona dużej sprawności aktorskiej
i swoistego poczucia rytmu. Liczy się każdy gest, każdy ruch. Tu nie
może być zawahania czy niedokładności – wszystkie sytuacje muszą
płynnie przechodzić jedna w drugą. Po reakcjach publiczności można poznać, czy udało się osiągnąć ten stan. Wybuchający co chwilę
śmiech to ideał.
Mimo lockdownu, który dotkliwie dotknął teatry, w BTD praca odbywa się niemal normalnie. Nie ma oczywiście spektakli, ale zespół
każdego dnia odbywa poranną i popołudniową próbę, trwa przygotowywanie scenografii i strojów. – To pozwala łatwiej znieść ten
trudny psychicznie czas – mówi dyrektor Derebecki. – Jesteśmy
dobrej myśli i mamy nadzieję, że uda się dotrzymać założonego terminu premiery, czyli 31 grudnia. Obyśmy mieli okazję do spotkania
z naszymi widzami. Zdajemy sobie sprawę, że pewnie nadal będzie
obowiązywał dystans społeczny, ale dla nas najważniejsze jest, byśmy wrócili do grania.
„Kochane pieniążki”
Autor: Ray Cooney (tł. Elżbieta Woźniak)
Reżyseria: Zdzisław Derebecki
Obsada: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Małgorzata Wiercioch, Marcin Borchardt, Artur Czerwiński, Piotr Krótki, Adam
Lisewski, Wojciech Rogowski, Jacek Zdrojewski
Inspicjent: Izabela Rogowska
Scenografia: Natalia Kołodziej
Foto: Izabela Rogowska
Opracowanie muzyczne: Adrian Adamowicz
Kostiumy: Natalia Kołodziej
Premiera: 31 grudnia 2020 r.
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Kołobrzeg
- podróż przez wieki
Autor: Kasia Madey

Twarda oprawa, 360 stron i ponad 1500
ilustracji. Na początku grudnia ukazała się
długo oczekiwana książka dr. Hieronima
Kroczyńskiego zatytułowana „Jedenaście wieków Kołobrzegu. Zapiski kronikarskie. Tom 1”.

H

ieronim Kroczyński, historyk i muzealnik, emerytowany
dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, autor
niezliczonych publikacji o historii tego miasta, nad swoją najnowszą książką pracował ponad 4 lata. Od czasów jego „Kroniki Kołobrzegu”, którą kupić już można, a właściwie zdobyć, wyłącznie na
aukcjach internetowych, na których osiąga zawrotne ceny, nie było
książki tak wyczekiwanej przez mieszkańców i sympatyków miasta
nad Parsętą.
Autor przyjechał do Kołobrzegu w 1960 r. A zawdzięcza to przedwojennemu politykowi i dziennikarzowi Stanisławowi Kozickiemu,
którego poznał w Polanicy. - Byłem młodym nauczycielem historii –
wspominał na spotkaniu promującym najnowszą książkę Hieronim
Kroczyński. – Bardzo chciałem poznać Kozickiego, bo interesował
mnie traktat wersalski, a on jako sekretarz generalny delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu, był cennym świadkiem
historii. Udało się i mogę powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się nawet.
Często bywałem u niego w domu i dużo rozmawialiśmy – o historii,
i o Kołobrzegu, który Kozicki znał świetnie. Przed wojną spędzał
w nim letnie miesiące i co tydzień zamieszczał w prasie warszawskiej relacje znad morza. Kołobrzeg z jego opowiadań wydał mi
się na tyle atrakcyjny, że razem z narzeczoną postanowiliśmy po
ślubie zamieszkać właśnie tam. Ona została kierownikiem żywienia w uzdrowisku, ja nauczycielem w szkole specjalnej. Dostaliśmy
mieszkanie na poddaszu przy ul. Nowotki, dziś Rafińskiego. Duży
pokój, kuchnia, łazienka. Bardzo byliśmy szczęśliwi…. Jako historyk
zacząłem szperać i znalazłem reklamy, z których wynikało, że przed

wojną był tu polski pensjonat „Salve Regina”. Takie były moje początki w Kołobrzegu.
„Jedenaście wieków Kołobrzegu. Zapiski kronikarskie. Tom 1” obejmuje dzieje miasta do 1945 r. Autorem okładki i składu jest znany
i ceniony grafik kołobrzeski, Dariusz Jakubowski. Książka ukazała
w Wydawnictwie Kamera. Zamówienia można składać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych
wydawnictwa. Cena - 60 zł.

I

24

I

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2021
Życzy
NordGlass
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NordGlass
Rozwój to ludzie

W 2021 roku minie trzydzieści lat obecności NordGlass na rynku. Niewielka kiedyś firma, dziś
jest częścią potężnego międzynarodowego koncernu, Grupy AGC, wiodącego dostawcy szkła
i producenta szyb samochodowych. Nordglass zmieniał się przez te lata niezwykle dynamicznie,
podbijając rynek polski, europejski, a w końcu światowy. Za chwilę w koszalińskiej fabryce pełną
parą ruszy nowa hala produkcyjna, a w firmie znajdzie zatrudnienie kolejna, duża grupa osób. Za
sukcesem NordGlass stoi jakość produkcji, sprawne zarządzanie oraz innowacyjne technologie, ale
największym kapitałem są pracownicy. Każdego szczebla. Dzięki nim hasło „Siła w różnorodności”
nie jest jedynie firmowym sloganem, ale prawdziwym paliwem rozwoju.

I

27

I

I

t e m at z o k ł a d k i

F

irmę założono w 1991 roku. Najpierw rozwijała się prężnie
pod skrzydłami założycieli, a od 2007 roku w ramach funduszu inwestycyjnego. To przyniosło intensyfikację sprzedaży
na rynku polskim, europejskim i światowym. Rozbudowano fabryki
w Koszalinie i Słupsku, sukcesywnie wdrażano nowe technologie.
Równolegle postępował dynamiczny rozwój sieci wymiany szyb
w Polsce. Finalnie firma, z jej zapleczem merytorycznym i produkcyjnym, stała się niezwykle atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych.

I

do innych niż samochody osobowe środków transportu: ciężarówek i autobusów, maszyn budowlanych, autobusów autonomicznych oraz oszklenia na rynek kolejowy. Ze Słupska zaopatrujemy
takie firmy jak Solaris, Man, Volvo, Autosan, Caf, Bombardier, Siemens, Newag, Pesa. Dziewięćdziesiąt procent lokomotyw w Polsce jeździ z szybami czołowymi oznaczonymi logo NordGlass.
Rocznie powstaje tu 100 tysięcy szyb.
– Na liniach produkcyjnych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie obróbki termicznej szkła, przemysłowego druku
cyfrowego na szkle oraz w kontroli jakości najnowocześniejszych
zdobyczy inżynierii odwrotnej, z powodzeniem realizujemy najbardziej wymagające projekty – mówi Grzegorz Mikucewicz,
kierownik fabryki NordGlass w Słupsku. – W naszej fabryce spotkamy zarówno wzierniki do wozów bojowych, jak i szyby pancerne do bankowozów, wozów strażackich, autobusów, ciężarówek,
tramwajów, lokomotyw i wagonów kolejowych. Wykonujemy
oszklenia do jachtów oraz produkty na indywidualne zamówienia,
np. w celu rekonstrukcji pojazdów historycznych. Nasze ambicje
sięgają wyżej: chcielibyśmy być największym graczem w Europie
w produkcji szyb do pociągów. Realizujemy już kilka projektów
kompleksowych oszkleń do wagonów pociągów dużych prędkości dla firmy Alstom, producenta m.in. składów dla francuskiego
przewoźnika TGV.

Z przeszłości w przyszłość
Kolejny przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy NordGlass stał się
integralną częścią japońskiej Grupy AGC, światowego lidera produkcji oszklenia samochodowego, ale nie tylko, bo organizacja
rozwija szereg innych gałęzi, m.in. chemii, szkła budowlanego czy
elektroniki. – Dla wielu z nas dużym znakiem zapytania było to, co
się wydarzy po przejęciu – mówi Adam Wachowicz, prezes NordGlass. – Jednak mieliśmy przekonanie, że inwestor branżowy kupuje dobrze prosperującą firmę jak NordGlass, aby się z jej udziałem
rozwijać. I tak się stało. Faktyczna integracja ruszyła pełną parą
z początkiem 2016 roku.
Nowa hala, nowe możliwości

Zaawansowana technologia

NordGlass działa głównie w dwóch obszarach biznesu: Automotive Replacement Glass (szyby samochodowe na rynek wtórny)
i Transportation & Industrial Vehicles (oszklenie pociągów, autobusów i pojazdów specjalnych). Ma ponad 100 punktów serwisowych własnych i partnerskich, tworzących ogólnopolską sieć
naprawy i wymiany szyb samochodowych. Produkowane w fabrykach NordGlass szyby trafiają na pięć kontynentów, w tym
do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Japonii czy krajów Afryki
Północnej.

Fundamentem rozwoju NordGlass – poza znakomitym zespołem
– są nowe technologie, znajdujące zastosowanie bezpośrednio
w produkcji, jak i w procesach analitycznych oraz innych obszarach działalności firmy. – Samodoskonalące się procesy, sztuczna
inteligencja, wykorzystanie danych zebranych z systemów i maszyn do inteligentnego i efektywniejszego podejmowania decyzji
na różnych poziomach kierowania przedsiębiorstwem, od operacji produkcji pojedynczego komponentu, do budowania strategii
sprzedażowych, to nasza przyszłość – wymienia odpowiedzialny
za nowe technologie Kamil Skurat. – Aktualnie wdrażamy system
wizualizacji wskaźników produkcyjnych i analizy uzyskanych danych. W trakcie realizacji jest instalacja stanowisk automatycznej
kontroli produkowanych szyb, z wykorzystaniem COBOT’a (Collaborative Robot). Automatyzacja procesów odbywa się nie tylko
w obszarze produkcji. Dzięki softwareowym robotom RPA (Robotic Process Automation), automatyzujemy m.in. żmudne i powtarzalne operacje w pracy biurowej.

Produkcję NordGlass dzieli się między dwa miasta – Koszalin
i Słupsk. W Koszalinie są to dwie hale, mogące wyprodukować ~1,5
miliona szyb rocznie. – W sumie to prawie 30 tys. metrów kw. Włączając najnowszą inwestycję wartą 40 milionów, AGC od początku
nastawione było na inwestycje, rozwój biznesu, poszerzanie profilu
działań i podnoszenie naszych zdolności produkcyjnych i technologicznych – mówi Adam Wachowicz. – Podążając za firmową strategią, podjęto kilka decyzji znaczących z perspektywy NordGlass.
W czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę ze światowym liderem w dziedzinie wymiany szyb samochodowych, czyli partnerstwo polskiej sieci montaży NordGlass z firmą Belron, występującą
pod markami Carglass/Autoglass oraz zwiększenie mocy produkcyjnej w koszalińskiej fabryce, również pod kątem potrzeb naszego
strategicznego partnera.

Marcin Wojciechowicz, szef zespołu Lean Management, dodaje: – Wspomagamy się najnowszymi narzędziami analitycznymi
służącymi do symulacji procesów produkcyjnych (Engine Room),
analizy danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji (np. PowerBI), czy platform internetowych pozwalających nam na symultaniczną pracę nad jednym projektem z udziałem wielu osób
(np. Miro).

Nowa hala produkcyjna zbliża się do oficjalnego otwarcia. Trwa
testowanie kolejnych maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych. –
W ofercie mamy kilka tysięcy wersji szyb do samochodów różnych
marek i modeli – mówi Paweł Dudek, szef fabryki Koszalin. – Zdecydowana część to szyby na rynek wtórny, ale w naszym portfolio
mamy również szyby na tak zwany pierwszy montaż (OEM). Cała
produkcja koszalińskiego zakładu NordGlass, spełnia najwyższe wymagania jakościowe. Nowe rynki, nowe produkty, coraz to
nowe funkcjonalności, które instalowane są na szybach przednich,
zmuszają nas do nieustannych poszukiwań rozwiązań technologicznych oraz inwestycji. Nowa hala produkcyjna jest jedną z nich.

Rekrutacja pełną parą
By zwiększyć możliwości produkcyjne i logistyczne, na początku
2020 roku NordGlass rozpoczął intensywną rekrutację – firma
zatrudniła 70 osób. Niestety Covid i wiosenny lockdown spowodowały spadek sprzedaży o 70 proc., a przewidywania w tamtym
czasie wskazywały na 50 proc. redukcję sprzedaży, co najmniej
do lipca. To z kolei spowodowało konieczność ograniczenia produkcji i rozstania się z pracownikami tymczasowymi. Priorytetem
była ochrona stanowisk pracy osób związanych z firmą dłuższym
stażem. – To były dla nas bardzo ciężkie decyzje i dylematy, ale
musieliśmy zadbać przede wszystkim o ludzi będących z nami

Nie tylko Koszalin
Fabryka w Słupsku specjalizuje się w produkcji unikatowych szyb
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najdłużej oraz o stabilność finansową firmy – wyjaśnia Adam Wachowicz.
W czerwcu tego roku zamówienia zaczęły wzrastać, a dzięki pracy zespołu handlowego, firmie udało się przejąć część zamówień
od konkurencji. Rekrutacja znów nabrała tempa – w firmie już pojawiło się już ponad 200 osób, potrzeba kolejnych: pracowników
produkcyjnych, specjalistów, techników, pracowników logistyki,
inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu. Co istotne, mogą
to być zarówno osoby mające doświadczenie w produkcji czy
branży, ale też osoby z niewielkim stażem pracy i bez doświadczenia.
Poza stabilną pracą – wiele osób pracuje w firmie kilka lub kilkanaście lat – NordGlass oferuje standardy dużych, nowoczesnych firm: prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet świadczeń socjalnych, preferencyjne warunki ubezpieczeń itp. Przede
wszystkim natomiast, możliwość rozwoju zawodowego w Koszalinie, Polsce, ale też i poza granicami kraju. Dużą wagę firma
przywiązuje do rekrutacji wewnętrznej, zachęcając pracowników, by aplikowali na różne stanowiska, niekoniecznie w ramach
swoich działów. – Budujemy kulturę firmy przyjaznej na każdym
szczeblu i w każdym obszarze – podkreśla Ewa Majewska. – Staramy się i zależy nam, by pracownicy czuli się tu dobrze i utożsamiali się z firmą.
Niezwykle ważne jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa – To dla nas priorytet– podkreśla Barbara Czarniak, SHE
Manager NordGlass. – Ważne, by nic im się podczas pracy nie
stało i mogli spokojnie wrócić do swoich domów i rodzin. Wykorzystujemy możliwości, jakie dają nowe technologie, czego
przykładem są rozwiązania zastosowane w nowej części hali produkcyjnej: niektóre czynności zostały zautomatyzowane, dzięki
czemu praca jest lżejsza i bardziej komfortowa. Często wykorzystujemy również pomysły i propozycje naszych pracowników
i zachęcamy ich do aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznych
warunków pracy.
Zarządzanie partnerskie
Hasło teamu zarządzającego NordGlass brzmi „Siła różnorodności to gwarancja sukcesu i rozwoju” i doskonale obrazuje historię
i filozofię firmy. W skład zespołu wchodzi kilkanaście osób, odpowiedzialnych za organizację poszczególnych odcinków działalności. – Mamy w teamie osoby pracujące w NordGlass dwadzieścia
lat, jak i dwa lata, ludzi w różnym wieku – mówi Adam Wachowicz.
– Racjonalizm i ostrożność bardziej doświadczonych pracowników spotyka się z odwagą i technologicznym zaawansowaniem
młodszych kolegów. Dzięki temu jesteśmy w stanie analizować
wszelkie procesy w bardzo szerokiej perspektywie. Stawiamy na
szczerość – nikt nie ma obaw przed wyrażaniem krytyki czy proponowaniem oryginalnych rozwiązań, odmiennego zdania, a to
z kolei stwarza przestrzeń do produktywnej dyskusji w dobrej
atmosferze. Elastyczne podejście i tzw. otwarte głowy pozwalają
nam pokonywać doraźne przeszkody i większe blokady. Zamiast
myśleć, czego nie możemy zrobić, skupiliśmy się na rozwiązaniach.
Kryzys związany z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami
pokazał dobitnie, że właśnie w zespole, jego ambicji i zaangażowaniu tkwi ogromna siła NordGlass, choć śmiałe decyzje i umiejętne reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość zawsze były
jej domeną i otwierały nowe kierunki działania. Firma przetrwała
trudny czas, jeszcze mocniej osadziła się na rynku, wciąż pozostaje liderem branży i w 2021 rok wkracza ze zdwojoną siłą. Sukces
to ludzie, a ludzie to rozwój.
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Adam Wachowicz, prezes: – Mam
przyjemność pracować z zespołem managerów, moim teamem
zarządzającym, który mimo trudności i wyzwań „daje radę” i wraz
ze współpracownikami tworzy
firmę, która jest dzisiaj benchmarkiem w AGC na skalę światową. Prywatnie mogę powiedzieć,
że trudna decyzja, którą podjąłem w 2010 roku, o przeprowadzce z Trójmiasta do Koszalina,
była bardzo dobra. Od dziesięciu
lat mam przyjemność pracować
z ludźmi, którzy tworzyli tę firmę, którzy dołączali do nas na różnych
etapach jej rozwoju i jedno jest pewne: w naszej różnorodności tkwi
siła i gwarancja sukcesu. Team to świetny zespół, z którym dużo jeszcze zrobimy. Wierzę, że najlepsze jeszcze przed nami.

I

Paweł Dudek, szef fabryki
Koszalin: – Nasza nowa hala
produkcyjna właśnie zbliża się
do oficjalnego otwarcia. Trwa
testowe uruchamianie kolejnych maszyn, urządzeń i linii
produkcyjnych. Co istotne,
w ten sposób generujemy nowe
miejsca pracy, tak potrzebne
dla rozwoju całego regionu koszalińskiego. Koszaliński zespół
to wyjątkowo zaangażowani
fachowcy, którzy nieustannie
podnoszą swoje kompetencje.
Wielu z nich ścieżki awansu rozpoczynało, pracując w obszarach
produkcyjnych lub je wspomagających. W ten sposób udało się
stworzyć grupę, która w swojej codziennej pracy, poprzez zaangażowanie, profesjonalizm i gotowość do kreowania nowych roz-
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nałem jako mistrz produkcji, potem główny mechanik, szef produkcji.
Dzisiaj mam zaszczyt kierować zakładem. Z perspektywy czasu mogę
stwierdzić, że zawsze pracowałem dla najlepszych i z najlepszymi.
Krzysztof Krzewicki, członek
zarządu, dyrektor operacyjny:
– W relacjach wewnętrznych
i zewnętrznych staramy się, aby
nasze motto „winning together”
nie było pustym sloganem, ale
czymś, czym kierujemy się w codziennej pracy. Pomaga nam
w tym oczywiście podążanie za
naszymi wartościami, takimi jak
odpowiedzialność, efektywna
współpraca czy partnerstwo.
Pracując ponad 25 lat w NordGlass na różnych stanowiskach
zarządczych, uczestniczyłem w ciągłym, dynamicznym rozwoju firmy. Doceniając kreatywność i operacyjność założycieli firmy oraz
ekspansję handlową funduszu inwestycyjnego, trzeba jasno powiedzieć, że zakup firmy 5 lat temu przez największego producenta szyb
samochodowych na świecie, firmę AGC, wprowadził NordGlass na
zupełnie inny poziom i przyśpieszoną ścieżkę rozwoju w każdym zakresie działalności spółki.
Paweł Krasiński, członek zarządu,
dyrektor finansowy. – Dołączyłem do teamu NordGlass w 2018
roku. Wiedziałem, że czeka mnie
praca pełna wyzwań i możliwości. Nie zawiodłem się. Praca
w międzynarodowym środowisku członkom pionu finansowego
daje dostęp do nowoczesnych
metod pracy, międzynarodowych
szkoleń, czy najlepszych firm
audytorskich. Wiem z wielu rozmów, że doceniana jest przyjazna
atmosfera w miejscu pracy, nasza
kultura organizacyjna czy oferowane możliwości samorozwoju. Dzięki pracy, wymagającej codziennych kontaktów z przedstawicielami
pochodzącymi z wielu europejskich krajów, w których Grupa AGC
ma zlokalizowane swoje działalności, ale przede wszystkim z reprezentantami pochodzącymi z innych części świata, możliwa jest także
wymiana doświadczeń wynikających z różnych metod i kultur pracy.
Pozwala to na wypracowanie najlepszych metody pracy, zgodnie
z hasłem „silni różnorodnością”.

wiązań, jest wsparciem w dążeniu do ambitnych celów, jakie się
przed nami stawia.

Piotr Trzcionka, dyrektor sprzedaży krajowej: – Sześć lat temu
znalazłem się w zespole NordGlass. To było i jest wyzwanie,
które mnie napędza, a jako osoba
aktywna sportowo, lubię trudne
wyzwania. Co wyróżnia naszą firmę wśród wielu innych? Na pewno
najwyższa jakość produktów, dystrybucja szyb do odbiorców krajowych i zagranicznych oraz własna
sieć naprawy i wymiany szyb. Jednak gwarancją jakości wykonanych usług przez NordGlass są jej
pracownicy, a tych cechuje duży profesjonalizm. Są to ludzie o bardzo
dużym stażu pracy; 10, 15, 18 lat – to nic wyjątkowego. Wielu pracow-

Grzegorz Mikucewicz, kierownik
fabryki NordGlass w Słupsku: –
Sukces firmy to ludzie. Zgrany
zespół pracowników jest priorytetem, przynoszącym największe
korzyści. NordGlass postawił na
osiąganie doświadczenia zawodowego poprzez pracę na kolejnych
szczeblach, od początku drogi zawodowej. Dzisiaj w swoich szeregach mamy wspaniałych inżynierów, którzy karierę rozpoczynali
jako pracownicy produkcji. Awans
wewnętrzny jest podstawową
wartością ścieżki zawodowej w naszej firmie. Tak było ze mną. Zaczy-
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ników związanych jest z firmą od bardzo dawna; przeszli przez wszystkie szczeble kariery zawodowej. Zaczynali jako montażyści, pracownicy obsługi, a dziś podejmują strategiczne decyzje dla naszego rozwoju
i zarządzają dużymi obszarami naszej aktywności.

I

Ewa Majewska, HR Manager
NordGlass: – Dobry HR-owiec
powinien być dociekliwy i często
pytać „dlaczego?”, tak aby dotrzeć do prawdziwych potrzeb
swoich klientów, a co za tym idzie
- także do lepszych rozwiązań im
proponowanych. Nigdy nie powinien tracić z oczu ludzi, łącząc
perspektywę firmy z perspektywą pracowników. I tą dewizą
kieruję się na co dzień. Niesamowita energia, jaka panuje w NordGlass, była kluczowym powodem
mojego dołączenia do zespołu 3 lata temu. Ponadto wcześniej w pracy zawodowej nie miałam do czynienia z branżą nowych technologii.
Na tym polu dopiero widać, jak jakość pracowników przekłada się na
jakość rozwiązań oferowanych przez firmę. Wspieram firmę z moim
fantastycznym zespołem, który pomimo zmieniającej się rzeczywistości, wspaniale sobie radzi. Brawo my. Jeżeli chodzi o dalsze plany,
to chciałabym, abyśmy byli rozpoznawalni na rynku pracy jako stabilny i rzetelny pracodawca. Employer branding to inwestycja w przyszłość i rozwój. Siła jest właśnie w naszej różnorodności.

Marcin Wojciechowicz, szef
zespołu Lean Management. –
Działania zespołu pracującego
w NordGlass mają na celu stworzenie takiego środowiska, w którym każdy pracownik przychodząc na stanowisko pracy, potrafi
wskazać czynności i zachowania,
które nie dodają wartości ani
firmie, ani klientowi, ani samemu wytwarzanemu produktowi.
Organizacja, w której czynnik
ludzki jest najwyższym priorytetem, a praca zespołowa sednem
sukcesu, pozwala osiągnąć większą produktywność i elastyczność
produkcji, podwyższyć jakość produktów, usprawnić przepływy
materiałowe i informacyjne wewnątrz firmy, zredukować zasoby,
skrócić czasy trwania procesów, a także zintegrować pracowników.

Kamil Skurat, nowe technologie:
– Członkiem Team NordGlass
jestem od niedawna. Wspieram
moich kolegów wiedzą w zakresie
nowych technologii – odpowiadam za projekty związane z cyfrową transformacją w kierunku
przemysłu 4.0. Czwórka oznacza
czwarty wielki skok technologiczny. Funkcjonujemy w świecie,
w którym bycie konkurencyjnym
jest niezbędne do utrzymania się
na rynku i odniesienia sukcesu.
Działa to tak samo na poziomie
mikroprzedsiębiorstwa, jak i globalnej korporacji. Na wszystkich
szczeblach zarządzania w NordGlass jest świadomość, że bycie konkurencyjnym można osiągnąć przede wszystkim pracując efektywniej, a nie ciężej. Dlatego stawiamy na ciągłe doskonalenie procesów.
Dużą wartość i pomoc w tym przedsięwzięciu stanowi bycie częścią
Grupy AGC, posiadającą wyspecjalizowany zespół ludzi, których zadaniem jest sprawne przejście przez tę transformację. Ku kolejnej.

Paweł Michalski, szef kontroli jakości: – Dołączyłem do zespołu
NordGlass w 2015 roku na stanowisko inżyniera kontroli jakości.
Z działu „wyszło” wielu utalentowanych kierowników innych obszarów. Od tamtego czasu sporo
się zmieniło. Dział systematycznie zwiększa swoje zasoby personalne, by sprostać wyzwaniom
produkcji coraz bardziej skomplikowanych szyb samochodowych.
W 2019 roku objąłem stanowisko szefa działu. Mój zespół to
spora grupa kolegów. Znajdują się w niej osoby z wieloletnim stażem
w firmie i osoby, które dołączyły do nas kilka lat lub miesięcy temu.
Atmosfera w drużynie jest dobra, choć zadań jest dużo, co przyczynia się do tego, iż rotacja w dziale jest prawie zerowa. W związku ze
zwiększeniem mocy produkcyjnych fabryki, zamierzamy powiększyć dział o kolejne dwie osoby.
Barbara Czarniak, SHE Manager
NordGlass: – W firmie pracuję od 2008 roku. Kiedy w roku
2017 w firmie pojawiła się potrzeba zatrudnienia nowej osoby
w dziele BHP, zdecydowałam się
podjąć tego zadania. Obecnie
kieruje zespołem, który dba
o bezpieczeństwo naszej polskiej organizacji. Dziś mam zespół ludzi, którzy są faktycznym
wsparciem i głosem doradczym
w kwestii bezpieczeństwa dla
wszystkich kierowników odpowiedzialnych za obszary oraz pracowników na stanowiskach. Nie
są to teoretycy zamknięci w biurach i skoncentrowani tylko na
dokumentach. Są fizycznie obecni na halach produkcyjnych i magazynowych, rozmawiają z pracownikami. Cały czas szukamy coraz
to nowych rozwiązań, które moglibyśmy wykorzystać w naszych
realiach.

Tomasz Świątczak, kierownik
działu zakupów: – W NordGlass
jestem od 2011 roku. Praca daje
mi wiele satysfakcji. Wykorzystując dynamicznie rosnący potencjał zakupowy spółki, udało mi
się zbudować organizację zakupową, która stała się znaczącym
elementem łańcucha wartości
spółki. Trzon zespołu stanowi
mieszankę rutyny z młodością –
w naszym przypadku jest to zestaw kompetencji i umiejętności
gwarantujących efektywną realizację procesu. Na co dzień współpracujemy z kooperantami ulokowanymi na każdym kontynencie. Na pewno pomaga nam przynależność
do globalnego koncernu (AGC) – łączymy się z kolegami z pozostałych dywizji, dzielimy dobrymi i złymi doświadczeniami, koordynujemy nasze posunięcia, by budować bardziej efektywną organizację.
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Robert Latocha, kierownik obszaru industrializacji: – Nasz dział
zajmuje się wszelkimi procesami
wdrożenia w NordGlass. Doradzamy i wspieramy procesowo
naszych kolegów w innych fabrykach należących do Grupy
AGC, np. kolegom w Czechach
czy Maroku. Mój zespół tworzą:
ślusarze, technicy, specjaliści,
inżynierowie oraz technolodzy.
Dynamiczny wzrost technologii,
która obecnie jest umieszczana
na szybie lub w niej sprawiła, że
innowacyjność stała się naszym drugim imieniem. Nasze know-how
wzbogaciło się ostatnio o Head Up Display, skomplikowaną produkcję pozwalającą wyświetlać niezniekształcony obraz na szybach pojazdów. W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy transfer blisko
30 wzorów szyb czołowych z istniejących linii, na nową linię produkcyjną w obszarze fabryki Koszalinie.

I

AGC Automotive Replacement Glass Europe
NordGlass Sp. z o.o.
75-211 Koszalin
ul. Bohaterów W-wy 11
www.agc-arg.eu
www.nordglass.com
I
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Maja Majerowska
Gimnastyka pod okiem mistrzyni – dla pięknej
sylwetki i dobrego samopoczucia
Autor: Anna Cichocka / Fotografie: archiwum prywatne Mai Majerowskiej

W sali gimnastycznej przy ulicy Bohaterów Warszawy 22 w Koszalinie w oczy rzucają się
materace i duże koła cyrkowe przytwierdzone linami do sufitu. To na nich ćwiczą dziewczynki
i kobiety, które przychodzą tutaj na zajęcia z akrobatyki powietrznej.
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wiczenia prowadzi Maja Majerowska. Ma 25 lat, od czterech lat mieszka w Koszalinie, gdzie założyła My Gymnastics
Koszalin – ośrodek gimnastyczny dla dziewczynek i kobiet.
– We Wrocławiu się urodziłam, ale zmęczyło mnie duże miasto.
Ukończyłam tam studia, lecz miałam wrażenie, że stanęłam w miejscu. Zbieg okoliczności sprawił, że poznałam mężczyznę z Koszalina, który wcześniej mieszkał w Australii, ale chciał wrócić do Polski.
On przyleciał z Australii, ja przyjechałam z Wrocławia, zamieszkaliśmy tutaj – śmieje się wielokrotna mistrzyni Polski w gimnastyce
artystycznej.
Zaczęła trenować, gdy miała cztery lata: – Na pierwszy trening poszłam za koleżanką z przedszkola. Na początku była to rekreacja,
dwa razy w tygodniu po godzinie. Od piątego roku życia trenowałam już pięć razy w tygodniu po dwie godziny, a mając osiem lat ćwiczyłam trzy godziny sześć razy w tygodniu, czyli w sumie 18 godzin
tygodniowo – wspomina Maja.
Jak mówi, połowę życia spędziła na hali. Nigdy nie chodziła do szkoły sportowej, ćwiczyła popołudniami pod okiem Krystyny Leśkiewicz-Lewińskiej, olimpijki z Atlanty. Jako nastolatka często jeździła
do Gdyni, gdzie trenowała na poziomie mistrzowskim. Miała przez
to problemy w szkole we Wrocławiu: – Byłam w bardzo dobrym
liceum. Mimo że dostawałam same piątki, to jednocześnie miałam
30 procent nieobecności. Wyjeżdżałam na zawody czy mistrzostwa
w czwartek, wracałam w poniedziałek, więc w szkole byłam tylko
we wtorek i w środę. Nauczyciele mnie nie rozumieli, nawet pisma
z Polskiego Związku Gimnastycznego nie pomagały – tłumaczy
Maja.
Sukcesy w gimnastycznym życiu Mai pojawiły się szybko, bo zawodniczka UKS Kopernik Wrocław miała duży potencjał. W 2010 roku
znalazła się w kadrze Polski. Dwa razy pojechała na mistrzostwa
Europy: raz jako juniorka, raz jako seniorka. Uczestniczyła również
w mistrzostwach świata. – Ogromnym osiągnięciem jest sam fakt,
że ktoś z Polski jest typowany na mistrzostwa, że bierze w nich
udział – tłumaczy Maja. – Niedawno moja mama założyła same
moje medale z mistrzostw Polski, było ich ze czterdzieści, szyja uginała się pod ich ciężarem. Wszystkich medali będzie z trzysta, może
nawet więcej. Nigdy ich nie policzyłam – śmieje się mistrzyni.
Ciężka praca
Gimnastyka artystyczna, dyscyplina na pozór lekka i przyjemna,
uprawiana wyczynowo to bardzo wymagający i powodujący kontuzje sport. Obciąża kręgosłup i stawy. Dziewczynki mające 14 lat
przechodzą już do kategorii seniorek, a trenowanie kończą, gdy
mają 17-18 lat: – Nie ma starszych zawodniczek, takie jest obciążenie psychiczne i fizyczne – tłumaczy Maja. – Na mój sukces pracowało kilka osób: dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog, trener i jeszcze
rodzice, którzy musieli mnie wszędzie dowozić, wszystko zorganizować, opłacić. Pięć osób ustawiało mój cały harmonogram dnia. Od
dziesiątego roku życia miałam każdy dzień zaplanowany od A do Z.
W treningach nigdy nie było przerwy, nawet w wakacje – wspomina
Majerowska. – Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego był jeszcze
obóz dla gimnastyczek, bardzo intensywny, bo miałyśmy trzy treningi dziennie, łącznie nawet 10 godzin w ciągu dnia, głównie elementy techniczne.
Bardzo wyczerpujące były przygotowania do mistrzostw. W gimnastyce artystycznej wykorzystuje się pięć przyborów: skakankę, obręcz, wstążkę, piłkę i maczugi. W trakcie Pucharu Świata należy zaprezentować cztery układy, z których każdy trwa półtorej minuty.
Widzom wydaje się, że to „chwila”, a w rzeczywistości zawodniczki
przygotowują się do każdego występu długimi godzinami.
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– Do tego dochodzi zmęczenie psychiczne, stres, presja. Jest się
ocenianym przez 12 trenerek, które odznaczają, jak dana figura została wykonana – podkreśla Maja. – Te oceny są często niesprawiedliwe. Nierzadko dziecko jest naprawdę dobre w tym, co robi, ale nie
zawsze będzie pierwsze.
Podobnie jest na olimpiadzie. Zawodniczki, które zajmowały pierwsze 24 miejsca na mistrzostwach świata, jadą na igrzyska olimpijskie. Każdy kraj mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.
Przodują Rosjanki. W Rosji gimnastyka artystyczna jest sportem
narodowym, a ponieważ panuje tam ogromna konkurencja, wiele
utalentowanych dziewcząt wyjeżdża wraz z matkami z Rosji, zmienia obywatelstwo, żeby wziąć udział w zawodach w barwach innego
kraju.
– W światowej gimnastyce jest duża korupcja, znajomości, układy,
które nie mają nic wspólnego ze sportem – mówi Maja Majerowska. – Właśnie dlatego, mimo że jestem trenerką, nie chciałabym
sędziować. Nie umiałabym wytłumaczyć moim dziewczynkom, dlaczego zostały tak, a nie inaczej potraktowane. Przechodziłam przez
to sama przez całe życie. Dlatego stwierdziłam, że wolę prowadzić
gimnastykę rekreacyjną. Celem wtedy staje się poprawa sylwetki,
jej wyprostowanie, długie elastyczne mięśnie, rozciągnięcia, ale bez
tej całej otoczki, która jest związana z zawodami, z wynikami.
Maja Majerowska zeszła ze sportowej sceny w pięknym stylu, zdobywając złoty medal mistrzostw Polski. – Kiedy skończyłam trenować, mając już 19 lat, powiedziałam do mamy: „Jedźmy gdzieś,
muszę spróbować czegoś innego. Pojedźmy na snowboard”. Pojechałyśmy do Wisły. Gdy wjechaliśmy na stok, zobaczyłam śnieg i powiedziałam z zachwytem: „Mamo, jak tu pięknie!” Ludzie popatrzyli
się na mnie dziwnie, a ja nigdy wcześniej nie widziałam takich krajobrazów! Cieszyłam się jak dziecko, choć byłam już dorosłą osobą.
To też mi pokazało, ile w życiu poświęciłam takich zwykłych uciech
dziecięcych na rzecz sali i wyników. Nie miałam życia prywatnego,
wszystkie urodziny, wyjazdy, ferie mnie omijały – wspomina.
Wsparcie rodziców
Nasza rozmówczyni przyznaje, że wiele razy chciała zrezygnować
z gimnastyki artystycznej. Był płacz, silne emocje, brak energii.
Wtedy z pomocą przychodzili rodzice. – Bardzo wiele im zawdzięczam. Każdy mój wyjazd zagraniczny i krajowy, przeloty, noclegi,
każdy strój, to finansowe wyrzeczenie z ich strony. To oni namawiali
mnie, bym jeszcze wytrzymała, nie poddawała się. Gdyby nie ich
postawa, nie doszłabym do mistrzostw Europy i mistrzostw świata – mówi Maja. – W tej chwili wspierają moją siostrę, która już jest
trzykrotną mistrzynią Polski w tańcu towarzyskim, wicemistrzynią
świata w dziesięciu tańcach i wicemistrzynią Niemiec w tańcach
standardowych. Uczyłam ją gimnastyki, kiedy była malutka, ale nie
chciała być porównywana do mnie. Wybrała taniec. Teraz ma 13
lat, trenuje więcej niż ja, po cztery godziny dziennie, plus szkolenia
weekendowe po 6-8 godzin. Rodzice przeprowadzili się wraz z nią
do Krakowa, skąd pochodzi jej taneczny partner. Powiedzieli, że nie
mogą dać mojej siostrze mniej, niż dali mnie.
Pomysł na życie
Po zakończeniu kariery Maja pomagała przy trenowaniu innych
dziewczynek, ale nie miała pomysłu na siebie. Dopiero po przeprowadzce do Koszalina jej partner tchnął w nią nową motywację: – Powiedział mi: „Jesteś wielokrotną mistrzynią Polski. Otwórz szkołę”.
Byłam sceptyczna, zmęczona sportem, trenowaniem, nie wyobrażałam sobie tego. On jednak zorganizował pierwszą ósemkę dzieci,
„ogarnął” plakaty, salę. Dzieci przyszły, zaczęłam z nimi ćwiczyć
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zobaczyli, co potrafią dzieci, czego się nauczyły – snuje marzenie
Maja. Rozumie jednak, że na razie ich realizacja musi poczekać ze
względu na pandemię i związane z nią obostrzenia.
Szkolenia wyjazdowe
My Gymnastics Koszalin to niejedyne miejsce, gdzie można spotkać
Maję Majerowską. Co roku organizuje 10-dniowy obóz sportowy,
na którym jest gimnastyka artystyczna, taniec współczesny, taniec
towarzyski, zumba i gimnastyka powietrzna.
Trenerka zapraszana jest także do prowadzenia spotkań z akrobatyki, np. przez szkoły tańca z Kołobrzegu czy Sławna. Niedawno
odbyły się warsztaty z tancerkami tańca współczesnego ze szkoły
Swan Dance z Kołobrzegu. Ważnym wydarzeniem były również
warsztaty z mistrzyniami świata w Aerial Hoop Doubles – Anną
Czarniecką i Martą Jasińską. Obie panie są byłymi mistrzyniami
Polski w gimnastyce artystycznej i wielokrotnymi reprezentantkami Polski na imprezach najwyższej rangi.

i nagle zrozumiałam, że jestem do tego stworzona, choć nigdy nie
myślałam o tym, żeby pójść w stronę trenerską – mówi Maja.

W piątki Maja zazwyczaj wyjeżdża do Wrocławia, gdzie jeszcze
niedawno studiowała zaocznie psychologię: - Chciałabym pójść
w kierunku psychologii sportowej. Radość, gniew, frustracja, złość,
smutek, rozgoryczenie to emocje, które towarzyszą każdemu
sportowcowi. Psycholog sportowy odgrywa bardzo ważną rolę –
monitoruje na co dzień postęp treningu, relację zawodnik-trener,
przychodzi na salę, by zobaczyć ćwiczącego w jego środowisku.
Najlepszym psychologiem sportu jest ten, który zna daną dyscyplinę z doświadczenia, sam ją trenował, był sportowcem – uważa Maja
Majerowska.

W ten sposób powstał ośrodek gimnastyczny My Gymnastics Koszalin, czyli zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dziewczynek z gimnastyki artystycznej i gimnastyki powietrznej (aerial hoop) oraz
stretching dla kobiet. Dziewczęta uczą się na treningach nie tylko
elementów gimnastycznych, ale także prawidłowej postawy ciała,
gracji i koordynacji ruchowej, rozwijają poczucie rytmu.

Czy jest zadowolona z tego, co osiągnęła? – Moje dzieciństwo pełne
treningów i wyrzeczeń to był naprawdę bardzo ciężki okres i wydaje
mi się, że nie podjęłabym się tego drugi raz – uważa gimnastyczka.
– Z drugiej strony gdyby nie ten sport, nie miałabym tego, co mam
obecnie. A to jest to, co kocham. Mogę siedzieć tutaj na sali z dziećmi
całymi dniami, od rana do wieczora. Moją pracą jest moja pasja.

Obecnie Maja Majerowska prowadzi kilka grup: – Jest gimnastyka artystyczna dla dziewczynek od 5. do 14. roku życia, jest aerial
hoop dla dzieci, czyli gimnastyka powietrzna (ćwiczenia na kołach)
dla dziewczynek powyżej 8. roku życia, są zajęcia aerial hoop dla dorosłych i stretching dla dorosłych, czyli połączenie rozciągania, jogi,
pilatesu – tłumaczy.
Maja pracuje z małymi i dorosłymi kobietami nad skocznością,
gibkością, rozciągnięciem mięśni. Wykorzystuje do tego muzykę
i przybory – skakankę, obręcz, piłkę, maczugi, wstążkę, dzięki którym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Wspólnie tworzą układy
taneczno-akrobatyczne, które prezentowane są rodzicom. Zajęcia
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Odbywają się codziennie
od poniedziałku do czwartku między godz. 15 a 21.
– Jestem zakochana w swoich dzieciach, czuję się jak taka ich mama.
One do mnie podbiegają, przytulają się, a jak jest coś nie tak, to przychodzą z tym do mnie, rozmawiamy. Praca z dziećmi naprawdę mi
służy – podkreśla nasza rozmówczyni.
Jej marzeniem jest stworzenie spektaklu w teatrze z udziałem dzieci: – Chciałabym, żeby brały w tym udział dzieci z różnych grup,
młodsze i starsze. W suficie teatru można podwiesić kółka, jedne
wyżej, inne niżej, na których dziewczynki prezentowałyby swoje
umiejętności. Stroje czarne przeplatałyby się z białymi. Chciałabym,
by kostiumy nie były kolorowe, drogie, ale proste, żeby widz skupił
uwagę na tym, co robimy. Wiem, że rodzice i dziadkowie chętnie by
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Kwestionariusz biznesowy
Monika Bogurska
Kiedy byłam dzieckiem...
… lubiłam boso chodzić w deszczu, kąpać się w morzu w czasie burzy
i mieć własne zdanie.
Moja pierwsza praca...
… jak to zazwyczaj bywa z pierwsza pracą, była daleka od ideału, ale
uczyła mnie pokory, była czasem na zdobywanie doświadczeń.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… szybko wydałam
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba być odważnym, wyznaczać sobie cele, a później sumiennie,
krok po kroku je realizować; trzeba być zdeterminowanym, rzetelnym, pracowitym i mieć otwarty umysł.
Dobry szef...
… przede wszystkim bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Szanuje swoich pracowników, potrafi ich wesprzeć i zmotywować do tego,
żeby każdy czuł się częścią firmy. Daje możliwości rozwoju.
U współpracowników cenię...
… dobrą samoorganizację, umiejętność pracy w zespole, kompetencję i kreatywność.
Fotografia: Natalia Snoch

Prywatnie jestem...
… niepokorną duszą.
Dzień zaczynam od...
… kawy, papierosa, przeczytania co się dzieje na świecie oraz słuchania Vivaldiego.
Rodzina jest dla mnie...
… fundamentem wszystkiego. Rodzina daje mi poczucie bezpieczeństwa.
Zawsze znajdę czas na...
… książkę i chwilę w samotności.

Kiedy nie pracuję…
… planuję.

Moim marzeniem jest…
… wybudować dom na plaży.

Sport jest dla mnie…
… walką ze swoimi słabościami. Sport uczy systematyczności.

Monika Bogurska
Pani Monika wraz z mężem Marcinem – znanym lekarzem stomatologiem - prowadzi firmę Gabinet Bogurscy. Firmę, bo to duża, zatrudniająca ponad
20 osób klinika, która właśnie przeniosła się do swojej nowej siedziby przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie. Menedżerskie obowiązki pani Moniki
zawierają w sobie rekrutację i zarządzanie zespołem, zabezpieczenie wszelkich potrzebnych środków medycznych i innych, koordynację pracy. Kierowanie zespołem specjalistów (zwłaszcza pracujących w gabinecie lekarskim i laboratorium protetycznym) wymaga dużej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, którą pani Monika systematycznie poszerza, uczestnicząc w szkoleniach krajowych i zagranicznych.
Skupiona, uważna, rzeczowa – tak najczęściej odbierają panią Monikę osoby, które spotykają się z nią po raz pierwszy. Znajomi dodają: ciepła, serdeczna, niezwykle życzliwa.
Prywatnie mama nastolatków – Martyny i Marcela.
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Lidia Piotrowska:
identyfikuję się z firmą klienta

Nie ma już chyba w Polsce małych i średniej wielkości firm, które samodzielnie
prowadziłyby księgowość i kadry. Najczęściej zlecają te sprawy specjalistom – takim jak Lidia
Piotrowska, właścicielka koszalińskiego biura Płace-Kadry-Księgowość Lidia Piotrowska.
Klienci tego biura otrzymują jednak usługi o dużo szerszym zakresie niż rynkowy standard.
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Marcin Betliński

L

idia Piotrowska wyjaśnia: - Swoją rolę we współpracy z klientem-przedsiębiorcą widzę szerzej niż tylko jako prowadzenie
ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrowej. Staram się być
jego doradcą, uprzedzać o istotnych zmianach przepisów, które
mogą wpływać na działalność klienta, wspólnie z nim rozpatrywać
rozmaite zagrożenia i szanse – oczywiście o ile sobie tego życzy.

W biurze każda rzecz ma swoje miejsce, czuć profesjonalizm, jednak
nie ma w nim „biurowej surowości”. - To prawda – mówi pani Lidia
– praca to mój „drugi” dom, więc każdy, kto tu przychodzi, musi się
dobrze czuć.
Jestem osobą zorganizowaną i lubiącą porządek. I od zawsze jest we
mnie chęć samorozwoju i ciągłego rozwijania kompetencji. Dlatego
też pracę na etacie i bycie mamą dwójki małych dzieci potrafiłam
pogodzić z nauką. Ukończyłam studia i studia podyplomowe, uzy-

Pani Lidia działa na własny rachunek od 2012 roku. Wcześniej przez
szereg lat nabierała doświadczenia pracując na etacie.
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skałam Certyfikat Ministra Finansów. Jestem też absolwentką Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Ale nie zakończyłam na
tym swojej edukacji. Prowadząc dokumentację dla firm portowych,
poszerzyłam swoje kompetencje również z tego kierunku i zdałam
egzamin państwowy, uzyskując Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy. Obecnie jestem słuchaczką
Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Moja praca jest dla mnie stworzona, bo wymaga ode mnie
ambicji, konsekwencji w działaniu i otwartości na wiedzę.

Lidia Piotrowska dodaje: - Zależy mi na tym, żeby moim klientom
zapewnić usługi kompleksowe i na najwyższym możliwym poziomie fachowości. Dlatego stale się dokształcam i rozszerzam zakres
swoich kompetencji. Jedną z rzeczy wychodzących poza sprawy
kadrowe i rachunkowe jest doradztwo oraz pośrednictwo w zakresie leasingu. Współpracuję z szeregiem firm leasingowych, znam
ich oferty i charakterystyczne rozwiązania przez nie stosowane.
Umiem więc doradzić klientom najlepsze opcje, bo leasing to rozległa dziedzina, w której laik łatwo może się zagubić.

Czy pani kiedykolwiek odpoczywa? – Oczywiście, każdy z nas powinien dążyć do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem
prywatnym. Dla mnie jest to o tyle utrudnione, że lubię to, co robię
i czasami moja praca pochłania mnie bez reszty (śmiech). Jednak
gdy tylko warunki pogodowe na to pozwalają, wsiadam na mój ukochany motocykl, żeby pojeździć, a w zimie lubię wyskoczyć na narty.
Bardzo cenię sobie chwile spędzane razem z moją rodziną, wieczorne czytanie książek i układanie puzzli.

Obecnie bardzo ważnym kompleksem spraw związanych z prowadzeniem biznesu są rządowe programy pomocowe nazywane skrótowo „tarczami antykryzysowymi”. Pani Lidia mówi: - Mam zasadę,
że omawiam z klientami pewne możliwości wynikające z tarczy dopiero wtedy, kiedy stają się one obowiązującym prawem. Po drodze
do uchwalenia przepisów zachodzi w nich tyle zmian, że ostateczna
forma mocno różni się od początkowej. Wyręczam niejako moich
klientów w śledzeniu całego procesu i rozpatruję z nimi tylko te
możliwości, które stały się faktem. Oczywiście pomagam przygotowywać im materiały aplikacyjne, wyjaśniam zawiłości rozwiązań.
To dla mnie naturalne, bo identyfikuję się z firmami klientów i każdą traktuję jak własną. W mojej pracy stawiam na profesjonalizm,
a słowo „problem” zamieniam na „wyzwanie”. Wyznaję zasadę – Kto
chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu. Priorytetem jest
jakość obsługi i pełna satysfakcja tych, którzy powierzają mi swoje
sprawy. Tak pojmuję rzetelność i zawodową odpowiedzialność.

Klienci są coraz bardziej wymagający i współczesne biuro rachunkowe realizuje znacznie szerszy zakres usług niż jeszcze kilkanaście
lat temu. Reprezentowanie firmy przed fiskusem i ZUS czy przygotowywanie JPK_VAT, to zaledwie część z bogatego portfolio świadczeń.
- To prawda – potwierdza nasza rozmówczyni. - Klienci bardzo sobie
cenią kompleksową obsługę w jednym miejscu, dlatego sukcesywnie poszerzam zakres świadczonych usług.
Ciekawą opcją, jaką oferuje biuro Lidii Piotrowskiej, jest audyt
dokumentacji: - Wielu osobom pomogłam wyprowadzić na prostą dokumentację i naprawić zaniedbania w kadrach, płacach czy
składkach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Klienci uzyskiwali pewność, że podczas kontroli ZUS
czy innej instytucji wszystko będzie się zgadzać, a ja miałam satysfakcję, że przyniosłam im realną pomoc.
Pani Lidia dodaje: - Klient nie jest dla mnie tylko osobą, która raz
w miesiącu dostarcza faktury do rozliczenia. Klient (podobnie jak
ja) to przede wszystkim człowiek i przedsiębiorca, dla którego jego
firma jest ważna, ale ważne są również relacje. Zawsze musi się znaleźć czas na rozmowę, na spokojną analizę problemów, wspólne zastanowienie się nad ich rozwiązaniem.
Biuro Płace-Kadry-Księgowość Lidia Piotrowska wprowadziło dla
swoich klientów szereg udogodnień. Umożliwia im na przykład dostęp do zgromadzonej dokumentacji 24 godziny na dobę. Wszystkie
dostarczane do biura dokumenty są bowiem skanowane, a później
umieszczane w systemie informatycznym, do którego dostęp poprzez indywidualne konta mają klienci. Dzięki temu w dowolnym
momencie i z dowolnego miejsca, gdzie działa internet, mogą zajrzeć do dokumentacji i uzyskać kopię faktury albo innego dokumentu. Jest to spore ułatwienie dla klienta, pozwalające oszczędzić czas
i pieniądze, ale nie jedyne, bowiem pani Lidia uważa, że korzystanie
z odpowiednich narzędzi jest jednym z elementów niezbędnych do
prowadzenia biznesu.

Prowadzisz własną działalność gospodarczą?
Masz zamiar ją założyć? Szukasz solidnego
partnera, który podejmie się obsługi pionu
finansowego i kadrowego?
Zapraszam do mojego biura:
PŁACE – KADRY – KSIĘGOWOŚĆ
LIDIA PIOTROWSKA
ul. Władysława IV 137/30
75-342 Koszalin, Zachodniopomorskie
www.placekadryksiegowosc.pl
tel: 504 468 504
FB: Płace-Kadry-Księgowość Lidia Piotrowska

Inna charakterystyczna rzecz to fakt, że dokumentacja spływa do
Biura nie raz na 30 dni, jak to dzieje się standardowo, a systematycznie w ciągu miesiąca. Umożliwia to klientowi pod koniec okresu
rozliczeniowego zorientowanie się, jak będzie wyglądał wynik finansowy. To zaś pozwala podejmować racjonalne decyzje w zakresie zakupów i optymalizować wysokość zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych do fiskusa, a przez to stabilizować płynność
finansową.
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MikroSerwis
przez pole minowe do silnej marki

W latach dziewięćdziesiątych, będąc wówczas urzędnikiem na etacie, marzyłem o prowadzeniu
własnego biznesu. Z ogromnym podziwem przyglądałem się wielu koszalińskim przedsiębiorcom
(z częścią z nich dzisiaj się przyjaźnię i jeszcze bardziej ich podziwiam). Miałem mnóstwo pomysłów,
ale brakowało mi wtedy zarówno wiedzy, konkretnego planu, jak i pieniędzy na rozkręcenie
własnej działalności.
Autor: Robert Bodendorf / Fotografie: Marcin Betliński

N

a początek wiedza: pomyślałem o studiach na kierunku Zarządzanie i Marketing. Równolegle rozwijałem swoją pasję
do informatyki, a w zasadzie do wykorzystania informatyki
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Czas pokazał, że jedno i drugie
bardzo mi się przydało.

przekonanie i pokazało mi, że w każdym z tych obszarów miałem
jeszcze wiele do nadrobienia.
Już nie handel był przyszłością

Dwukrotnie rejestrowałem własną działalność gospodarczą, realizując drobne projekty, ale dopiero w roku 2000 podjąłem decyzję
o wystartowaniu z większym przedsięwzięciem biznesowym, które
nazwałem MikroSerwis.

Branża informatyczna zaczęła stawiać przed takimi firmami jak
moja coraz większe wymagania, wymuszając walkę z coraz silniejszą konkurencją. Pracownicy otrzymywali w firmie ogromną dawkę
wiedzy i doświadczenia, co skutkowało między innymi tym, że bezproblemowo znajdowali atrakcyjniejszą finansowo pracę…

W jego rozruszaniu mocno pomógł mi mój przyjaciel, świetny informatyk, który niewiele później postanowił wyjechać do Warszawy,
bo otrzymał stamtąd wyjątkowo atrakcyjną propozycję zawodową.
Wydawało mi się w tamtym czasie, że mam już zarówno wystarczającą wiedzę, wystarczająco dobry plan i odpowiednią ilość pieniędzy dla rozkręcenia firmy. Wkrótce życie zweryfikowało to moje

Coraz niższe marże w handlu sprzętem komputerowym, rosnące
problemy z płynnością finansową, kłopoty z upadającymi dostawcami i klientami/dłużnikami oraz duża rotacja pracowników – powodowały wiele nieprzespanych nocy, stresów, a wręcz chwil zwątpienia. Jednak te doświadczenia kształtowały również moją psychikę
i przyczyniały się do podejmowania coraz słuszniejszych decyzji
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firmy. Jestem przekonany, że obecnie to marzenie udaje się realizować.

biznesowych. Jedną z nich była sukcesywna rezygnacja ze sklepu
komputerowego, a w zamian skoncentrowanie się na outsourcingu
IT oraz na wdrażaniu systemów ERP w firmach klientów.

Satysfakcja
Wspólnicy
Z dumą patrzę na tych 20 lat działalności firmy. Trudno opisać satysfakcję, której doświadczam, kiedy jakiś znajomy kieruje podziękowania za poradę sprzed lat, związaną na przykład z zakupem pierwszego
komputera. Z taką samą radością spotykam się z przedsiębiorcami,
którzy z sentymentem wspominają, jak to MikroSerwis pomógł w informatyzowaniu ich biznesów. Miło jest obserwować firmy, które
dynamicznie się rozwijają i ciągle korzystają z naszego wsparcia informatycznego i/lub naszych systemów informatycznych.

Uważam jednak, że oprócz problemów, spotykało mnie również
dużo szczęścia. Tak traktuję fakt zgłoszenia się do firmy pewnego młodego, pozytywnie nastawionego człowieka, który bardzo
chciał pracować w MikroSerwisie, a wykazywał się nie tylko wiedzą informatyczną, ale też umiejętnym podejściem do klienta. Ten
młody człowiek stał się nie tylko świetnym pracownikiem, ale też
wspaniałym przyjacielem. Po 10 latach współpracy postanowiłem
przekazać mu część udziałów w spółce, a kilka lat później oddać
insygnia władzy, aby przejął całkowicie zarządzanie firmą. Mam na
myśli Jakuba Talewskiego, który jest obecnie jednym z dwóch moich
wspólników.

Cieszy mnie również fakt, że wielu moich dawnych pracowników
robi karierę w znanych firmach w Polsce i na świecie, a niektórzy
rozwijają z powodzeniem własne biznesy. Miło, że nadal utrzymują
z nami kontakt - często otrzymujemy od nich pozdrowienia lub życzenia z różnych okazji, takich jak na przykład firmowe jubileusze.

Drugim wspólnikiem jest Sebastian Możejko - wybitny ekspert
w dziedzinie „IT Security”. Pasjonują go nie tylko informatyka i bezpieczeństwo informacji, ale też kryptologia.

Jest jeszcze jednak rzecz, która pozwala mi odczuwać satysfakcję –
liczne grono osób współpracujących z MikroSerwisem. Mam tu na
myśli zarówno pracowników i współpracowników, jak i dostawców
i klientów. Część naszego zespołu to osoby, które pracują w MikroSerwisie od wielu lat, przyczyniając się do budowania marki godnej
zaufania. Również ci, którzy pracują z nami stosunkowo niedługo,
utożsamiają się z naszą marką, wkładając swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie.

Sebastian mówi o sobie, że zajmuje się wdrażaniem i pielęgnowaniem „ładu informatycznego” u naszych klientów. Obecnie Sebastian czuwa więc nad jakością naszych usług, a Kuba zarządza
obsługą klientów i całym zespołem. Dzięki temu ja mogę odgrywać w MikroSerwisie już jedynie rolę mentora, doradcy, a czasami
sprzedawcy, który ciągle jeszcze potrafi z pasją rozmawiać o kompleksowym informatyzowaniu przedsiębiorstw, naszych potencjalnych klientów.

Można to dwudziestolecie istnienia MikroSerwisu podsumować
taką konstatacją, że pierwsze 10 lat było przejściem przez pole minowe, co nas znacząco wzmocniło. W kolejne dziesięciolecie wkroczyliśmy już z dużym doświadczeniem, odwagą i silną marką. Mam
nadzieję, że kolejne 10 lat przyniesie MikroSerwisowi dalszy rozwój
i jeszcze więcej sukcesów, a lokalnej społeczności da kolejny powód
do dumy, szczególnie ze względu na coraz większy udział naszej firmy we wspieraniu regionalnych (i nie tylko) inicjatyw.

Oczywiście jako główny udziałowiec wciąż czuwam nad finansami
firmy, będąc niejako jednoosobową „radą nadzorczą” (równolegle od dziewięciu lat - rozwijam spółkę pod nazwą „Business Software”,
ale o niej może napiszę z okazji zbliżającej się dziesiątej rocznicy jej
powołania…).
W każdym inna krew
Ciekawostką jest fakt, że każdy z nas, wspólników MikroSerwisu,
reprezentuje zupełnie inny typ osobowości. Jakub jest człowiekiem, dla którego dobre relacje z pracownikami, współpracownikami, partnerami, dostawcami, a przede wszystkim z klientami są
bardzo ważne. Uczynił on z właściwie zbudowanych relacji istotny
atut naszej firmy. Każdy z klientów wie, że na Jakubie może polegać
zarówno w kwestiach technicznych, jak i prywatnych.

Autor jest koszalińskim przedsiębiorcą, osobą zaangażowaną w promowanie przedsiębiorczości. Angażuje
się w działalność w organizacjach biznesowych – jest
prezesem Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przewodzi również koszalińskiemu klubowi Rotary.

Sebastian z kolei jest „bylejakościofobem”. Dla niego infrastruktura
informatyczna musi funkcjonować albo perfekcyjnie, albo w ogóle.
Niektóre z jego powiedzeń wchodzą do publicznego obiegu. Coraz
szersze kręgi zataczają takie cytowane jego stwierdzenia jak: „jedynym skutecznym zabezpieczeniem antywirusowym jest backup danych” lub „użytkownicy komputerów dzielą się na tych, którzy mają
porządny backup i na tych, którzy są jeszcze przed poważną awarią”.
Śmiejemy się czasami w firmie, że dla Jakuba najważniejszy jest
klient i jego oczekiwania wobec MikroSerwisu, natomiast dla Sebastiana najważniejsza jest infrastruktura informatyczna tego klienta.
Znajdowanie balansu między tymi priorytetami – z korzyścią dla naszych klientów – to moje zadanie. Tak jak wskazywanie wizji rozwoju, przekonywanie do pewnych idei oraz opracowywanie nowych
pomysłów bez zapominania jednocześnie o pewnego rodzaju misji
społecznej. Zawsze marzyłem o tym, aby nasza firma kojarzyła się
z optymalną informatyzacją przedsiębiorstw, dzięki której przedsiębiorcy mogą jeszcze lepiej, skuteczniej i szybciej rozwijać swoje
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Jak pisać językiem korzyści,
czyli fundament skutecznej sprzedaży
Autor: Zespół Agencji Wypisz Wymaluj

Zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że jedne teksty przyciągają uwagę i budzą zaufanie, a inne nie?
Tak samo w przypadku handlowców czy sprzedawców – dlaczego jeden osiąga 300 proc. targetu, a inny
ledwo łapie się na dolny próg sprzedaży, mimo że obaj posiadają ten sam zasób wiedzy o produktach?
I
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ielu klientów jest już „uodpornionych” na w kółko powtarzane formułki: wysoka jakość, duża wytrzymałość, szerokie zastosowanie - wszystko naj naj naj. Ale co tak naprawdę z tego rozumie adresat komunikatu? Niewiele, bo Twój produkt
jest dobry, ale konkurencji również, a oba sprzedawane są w zbliżonej
cenie. Finalnie klient kupuje produkt u Twojej konkurencji.

tekście, niezależnie czy mowa o poście na Facebooku, artykule na
bloga czy też opisach na stronę internetową, język korzyści powinien być Twoim kompasem. Dzięki skupieniu się na korzyściach
odbiorcy i jego potrzebach, Twoje teksty zaczną wywierać większy
wpływ na czytelników i łatwiej będzie Ci ich przekonać do produktu
lub usługi.

Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie stosują oni jedną z lepszych metod przedstawiania swoich produktów, a tym samym
prześcigają Cię w ilości sfinalizowanych transakcji. Jaka to metoda?
Zarówno w pracy handlowca, jak i copywritera, bo na nim chcemy
się dzisiaj skupić, warto zastanowić się, co decyduje o skuteczności
tekstu sprzedażowego. Wypisanie jak największej liczby cech? Używanie profesjonalnego słownictwa? Naszpikowanie komunikatu
mnóstwem przymiotników, które opiewają Twój produkt? Nie, nie
i nie. Mowa o języku korzyści!

Pamiętaj również, że istnieje coś takiego, jak klątwa wiedzy . Musisz
być na nią szczególnie wyczulony. Jest to zjawisko, kiedy zakładasz,
że Twój odbiorca posiada już podobną wiedzę, co Ty. Trudność polega na tym, że jest Ci ciężko postawić się z powrotem w sytuacji
osoby dopiero “raczkującej” w temacie. Tak więc zawsze stawiaj
na nieskomplikowane słownictwo, gdyż odbiorcy najbardziej cenią
osoby, które potrafią wytłumaczyć rzeczy trudne w sposób lekki,
prosty i przyjemny.
O czym należy pamiętać, używając języka korzyści?

Co to jest język korzyści?
Roztaczaj wizję i obudź pragnienie
Chodzi o technikę sprzedaży, w której na pierwszym miejscu nie
stawiasz produktu (jego cech i właściwości), a odbiorcę, a dokładniej jego korzyści (co on z tego będzie miał). Taki styl komunikacji pozwala zwizualizować klientowi, które z jego potrzeb zostaną zaspokojone, gdyż największy nacisk stawiasz nie na cechy, a na korzyści.
Myśląc o języku korzyści, wybraź sobie, że Twój klient jest Słońcem,
czyli centrum Układu Słonecznego, a cechy i zalety produktu czy
usługi - to planety i komety krążące wokół niego.

W copywritingu sprzedażowym kluczowa jest obietnica wartości.
Zadaniem Twojego tekstu jest “naszkicowanie” wizji tego, co odbiorca: - osiągnie i jakie potrzeby zaspokoi, jaki się stanie, jak się będzie
wtedy czuć. Pamiętaj, że na tym etapie wyobraźnia jest arcyważna,
gdyż to ona de facto sprzedaje. Odbiorca, po przeczytaniu Twojego
tekstu, powinien znać korzyści i posiadać przeświadczenie, że tylko
i wyłącznie Twój produkt jest w stanie zapewnić oczekiwane rezultaty.

Komunikowanie się poprzez język korzyści polega na podkreślaniu
największych atutów, jednocześnie przekładając je na zastosowanie w codziennym życiu. Sukcesem będzie, jeśli klient po przeczytaniu opisu, postu czy artykułu na temat oferowanej przez Ciebie
rzeczy, otrzyma swego rodzaju pakiet gotowych scenariuszy, w których klient i jego potrzeby grają pierwsze skrzypce.

Bazuj na emocjach
Jeśli coś wywołuje u odbiorcy emocje (strach, zdziwienie, rozbawienie, podziw - jakiekolwiek!), jest większa szansa, że przekaz zostanie zapamiętany. Miej to na uwadze! Jako przykład mogą posłużyć
hasła szamponów przeciw wypadaniu włosów: „zmniejsza ryzyko
wypadania włosów z powodu łamliwości aż do 80%”, „przywróć
gęstość swoim włosom” - bazujesz w tym przypadku na obawach.
Konstruuj komunikaty w taki sposób, by odbiorca wiedział, że znasz
jego emocje i rozumiesz, czego potrzebuje.

Weźmy pod lupę dwa przykłady.
Wszechobecna sierść Twoich futrzastych przyjaciół opanowała
mieszkanie, a nie masz czasu codziennie „latać” z odkurzaczem.
Decydujesz się na zakup specjalnego robota, który posprząta za
Ciebie. Przeglądasz oferty w dwóch różnych sklepach. Pierwszy
w opisie produktu pisze, że odkurzacz posiada między innymi gumową końcówkę sprzątającą, uniwersalną szczotkę boczną, czujniki wysokości nowej generacji, a jego kompaktowy rozmiar ułatwia
sprzątanie. Robot sprzątający to doskonałe rozwiązanie dla Twojego domu. Opis odkurzacza z drugiego sklepu brzmi: Odkurzacz
posiada gumową końcówkę, która doskonale radzi sobie ze sprzątaniem sierści zwierząt z wymagających powierzchni, na przykład
z dywanu czy wycieraczki - podłoga w Twoim mieszkaniu zawsze
będzie idealnie czysta. Wyprofilowana szczotka boczna usuwa zabrudzenia w miejscach, gdzie zazwyczaj znajdowałeś zapomniane
kłębki kurzu czy włosów - w narożnikach i wzdłuż krawędzi ścian.
Robot posiada czujniki wysokości - unika schodów i uskoków, dlatego podczas jego pracy możesz zająć się innymi sprawami, a nawet
wyjść z domu. Kompaktowa konstrukcja robota jest nie tylko ładna,
ale i praktyczna - urządzenie dokładnie sprząta pod meblami, stołami, krzesłami, czyli miejscami, z którymi jest zazwyczaj najwięcej
problemu… i dużo schylania.

Poznaj swoją personę i znajdź jej motywację
Zarówno w przypadku prowadzenia działalności, jak i copywritingu,
nieocenione jest tworzenie person , czyli przynajmniej 3 profilów klienta idealnego, klienta oczekiwanego i klienta niechcianego. Gdy
zwizualizujesz sobie, do kogo kierujesz słowa, łatwiej Ci będzie kreować skuteczne komunikaty. Będziesz wiedział nie tylko co lubią, co
jest dla nich ważne, ale i jakie są ich motywacje oraz drivery do zakupu. Gdy „zlepisz” wszystkie te elementy w całość, określenie korzyści odbiorcy nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu.
Korzystaj ze zwrotów języka korzyści.
Nie ma jednego sprawdzonego sposobu na idealny tekst z wykorzystaniem języka korzyści, jednak niektóre wyrażenia pozwalają łatwiej konstruować skuteczne komunikaty: „dzięki temu”
(… zyskasz, poprawisz, zwiększysz, zmniejszysz, otrzymasz),
„w trosce o…”, „gwarantuje, pozwoli, zapewni, ułatwi”, „korzystniej, lepiej”, „dla bezpieczeństwa”, „to jedynie/to zaledwie”,
„umożliwi”, „dla Twojej wygody”, „warto zauważyć różnicę”, „radzimy wybrać”.

Chyba nie masz wątpliwości, który model odkurzacza wybrał klient,
prawda?

Wyrażeń, które można wykorzystać posługując się językiem korzyści, jest mnóstwo. Mam nadzieję, że gdy zaczniesz od tych powyższych, nastąpi efekt kuli śnieżnej, a Twoja lista powiększy się o wiele
Twoich ulubionych „smaczków”.

Język korzyści w copywritingu - na czym się skupić?
Jeżeli zajmujesz się copywritingiem lub webritingiem, przy każdym
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kości. Z aparatem o tak wysokiej rozdzielczości będziesz mógł się
poczuć jak profesjonalny fotograf!

Jak już pisaliśmy, warto stworzyć personę, do której kierujesz swój
przekaz, tak więc nie ma powodu, abyś nie zwracał się do niej na
“Ty”. “Zwróć uwagę”, “dla Twojego komfortu”, “pozwoli Ci to”, dzięki temu zyskasz” - taka konstrukcja tekstu zdecydowanie bardziej
przyciąga uwagę niż neutralny, bezosobowy styl.

Dzięki konstruowaniu tekstów w modelu CZK przywołasz w umyśle odbiorcy określone obrazy, a on wizualizuje sobie pewne scenariusze, które mogłyby się wydarzyć, gdyby kupił produkt czy skorzystał z danej usługi.

Dobre praktyki copywriterskie

Laddering

Model Cecha - Zaleta - Korzyść

Kolejnym sposobem na stworzenie skutecznego tekstu jest wykorzystanie techniki badawczej zwanej Ladderingiem. Przyda Ci się,
kiedy będziesz chciał ustalić, które motywacje kierują decyzją zakupową klienta. Cały schemat jest dość rozbudowany, jednak upraszczając go do potrzeb copywritingu sprzedażowego, postaw sobie 3
pytania:
1. Co to jest? (lekcje języka angielskiego),
2. Co to daje klientowi? (możliwość komunikowania się po angielsku).
3. Co to daje klientowi, że to mu to daje? (klient będzie mógł wykorzystać język w pracy - prowadzić interesy z kontrahentami zagranicznymi, stanie się bardziej pewny siebie, będzie mógł liczyć na
awans, dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji).

Bazą wykorzystywaną w copywritingu z użyciem języka korzyści
jest model sprzedażowy Cecha - Zaleta - Korzyść (CZK). Każdy
tekst, który wychodzi spod Twoich rąk, przeanalizuj pod kątem tych
trzech aspektów. Ale rozłóżmy go na czynniki pierwsze. Cechy to po
prostu zbiór faktów o danym produkcie czy usłudze - jego parametry, właściwości, rodzaj, kolor, funkcjonalność. Dobrze, jeśli na początku pracy zgromadzisz maksymalną liczbę cech, gdyż ułatwi Ci
to pracę na dalszym etapie odkrywania zalet.
Przykład: Telefon posiada 108-megapikselowy aparat tylny. Zalety
są praktycznym zastosowaniem cech. Ukazują, w jaki sposób cechy
produktu mogą się przydać klientowi. Myśląc o zaletach, spróbuj
odpowiedzieć sobie na pytanie „Co to (ta cecha) daje?”.

Jeśli wcześniej nie skupiałeś się na języku korzyści podczas pisania,
czas najwyższy to zmienić. Gwarantuję Ci, że jeśli wdrożysz powyższe wskazówki do swojego warsztatu copywriterskiego, Twoje teksty będą działać jeszcze lepiej na odbiorców, a Ty poczujesz, że “złapałeś” dobry rytm w tworzeniu treści, które sprzedają. Na koniec
chciałabym jeszcze wspomnieć o zasadzie “3Z”, która również może
okazać się przydatna podczas Twojej pracy. Zawsze zadawaj sobie
pytanie, co odbiorca ma: Zapamiętać, Zrozumieć i Zrobić.

Przykład: Telefon z aparatem głównym 108 megapikseli pozwoli Ci
wykonywać zdjęcia z ogromną ilością detali i doskonałym odwzorowaniem barw.
Korzyści to nic innego, jak przedstawienie, co klienta zyska. To one
są w stanie „domknąć” transakcję, czyli przekonać odbiorcę, że to
właśnie Twój, a nie inny produkt jest tym, czego potrzebuje.

Mam nadzieję, że zaprzyjaźnisz się z językiem korzyści, a stosowanie go stanie się dla Ciebie intuicyjne i pozwoli Ci na wykorzystanie
swojego potencjału copywriterskiego w 100 procentach.

Przykład: Telefon z aparatem głównym 108 megapikseli pozwoli Ci
wykonywać zdjęcia z ogromną ilością detali i doskonałym odwzorowaniem barw. Dzięki temu będziesz mógł zrobić zapierające dech
w piersiach fotografie, które nawet po wywołaniu nie stracą na ja-
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Wypożyczalnia
boksów dachowych
Biznes, który wykiełkował z własnego doświadczenia
Przemysław Piotrowski i jego brat kilkanaście lat temu pokochali narciarstwo. Co roku wyjeżdżali
z rodzinami w góry, często w Alpy. I co roku zderzali się z tym samym kłopotem: jak zapakować duże
bagaże i sprzęt, żeby wszystko pomieścić i w ścisku niczego nie uszkodzić? W końcu wpadli na pomysł,
żeby ułatwić życie sobie samym a przy okazji osobom znajdującym się w podobnej sytuacji. W 2015 roku
założyli firmę Boxy Dachowe, czyli wypożyczalnię dachowych bagażników samochodowych i uchwytów
rowerowych. Można u nich wynająć nawet kampera!
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Marcin Betliński

„N

ie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa” – to
stare powiedzenie idealnie pasuje do położenia tych,
którzy w wakacje albo podczas wyjazdów narciarskich
potrzebują dodatkowej przestrzeni bagażowej. Można oczywiście
samodzielnie kupić box dachowy („browar”), ale jest to wydatek

nawet do 3 tysięcy złotych, na dodatek niegwarantujący spokoju.
Trzeba bowiem wiedzieć, że o ile nie jeździmy autem w wersji kombi
z fabrycznie zamontowanymi relingami dachowymi, musimy kupić
jeszcze tzw. bagażnik bazowy, który umożliwia umocowanie boksu
na dachu samochodu (wydatek 800-1000 zł). Ale to wciąż nie jest
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koniec kłopotów, bo jeśli zmienimy auto, będziemy musieli kupić…
nowy bagażnik bazowy. Te cztery uchwyty są bowiem produkowane nieco inne dla każdego modelu samochodu.
Tak więc zamiast wydawać 3-4 tysiące złotych, lepiej potrzebne elementy wypożyczyć za niewielki ułamek tej kwoty. O ile jest gdzie
pożyczyć…
Firma Boxy Dachowe trafiła ze swoją ofertą w potrzeby wielu turystów w regionie: osób, które wyjeżdżając na urlop potrzebują
zabrać ze sobą narty, sprzęt wędkarski albo do nurkowania, wózki
dziecięce, płetwy i wiele innych rzeczy. Jest to biznes w jakimś sensie
sezonowy – z nasileniem aktywności podczas wakacji letnich i ferii
zimowych. Wypożyczalnia ma dwie lokalizacje: w Białogardzie, gdzie
mieszka pan Przemysław i w Sianowie, gdzie mieszka jego brat.
Klienci z Połczyna, Świdwina, Kołobrzegu, Drawska Pomorskiego
a nawet Gryfic są obsługiwani przez punkt w Białogardzie. Zainteresowani z Koszalina, Darłowa, Sławna, Słupska a nawet Szczecinka, Miastka, Białego Boru zgłaszają się do punktu w Sianowie.

bez problemu od 4 do 8 par nart lub od 3 do 6 desek snowboardowych
o długości nawet do 200 cm. Z łatwością można przewieźć w nich
buty, kaski oraz pozostały osprzęt narciarski. Problemu nie stanowią
również wózki, walizki, deskorolki, sprzęt wędkarski i do nurkowania
i cała masa rzeczy, które zabiera się na rekreacyjny wyjazd.

Jeśli ktoś miałby obawę, czy prawidłowo zamontuje box, od razu
wyjaśniamy: boksy montuje się i zdejmuje w wypożyczalni. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą (dojazd), możliwy jest montaż
w innym, wskazanym przez niego miejscu.

Jeśli chodzi o wspomniane bagażniki bazowe, pochodzą one ze
znanej i markowej firmy THULE. Bagażnik bazowy składa się z aerodynamicznych belek Wingbar, stóp (jest to adapter łączący belki
z zestawem montażowym) i sspecjalnych, dopasowanych tylko do
określonego modelu auta, zestawów montażowych.

Wypożyczalnia oferuje boksy dachowe o pojemności od 320 do 600
litrów, w zależności od potrzeb i wielkości auta. Mieszczą się w nich

I

53

I

I

biznes

I

W wypożyczalni można również znaleźć uchwyty rowerowe montowane na dachu samochodowe (oczywiście najpierw trzeba zamontować bagażnik bazowy). Na dachu niemal każdego auta da się
jednocześnie zamontować 4 uchwyty rowerowe (na 4 rowery) lub
np. box dachowy i dwa uchwyty rowerowe.
Dostępne są także platformy rowerowe montowane z tyłu pojazdu,
na haku, pozwalające bezpiecznie przewozić 3 lub 4 rowery. Pan
Przemek podkreśla: - Wszystkie nasze platformy posiadają dodatkowe oświetlenie i miejsce na tablicę rejestracyjną. Platformy mają
funkcję uchylania, co ułatwia otwieranie klapy bagażnika i dostanie
się do jego zawartości.
Z roku na rok firma Boxy Dachowe rozszerzea asortyment oferowanych elementów do wypożyczenia. Ostatnio pojawił się nawet
pięcioosobowy kamper – wygodny, bo z ogrzewaniem, lodówką,
prysznicem i wieloma innych niezbędnymi akcesoriami, aby miło
z rodziną lub przyjaciółmi spędzić urlop w turystycznej podróży.
Kiedy pytamy pana Przemysława, co wyróżnia Boxy Dachowe na tle
konkurencji, słyszymy w odpowiedzi: - Szczególnie ważne jest to, że
w swojej ofercie posiadamy nie tylko boksy dachowe, które są uniwersalnymi produktami, ale bagażniki bazowe do niemal 160 modeli aut. Nie ma znaczenia czy auto to sedan, hatchback, kombi, SUV
czy nawet furgon albo bus, bo i do nich montujemy nasze bagażniki.
Jesteśmy w stanie doposażyć się w potrzebny sprzęt i sprostać wymogom najbardziej wymagających klientów.
Kolejną zaletą jest nasza dyspozycyjność i dopasowanie się do potrzeb klienta. Nasza wypożyczalnia montuje sprzęt w godzinach
popołudniowych i wieczornych. Rezerwacji i zapytań dokonywać
można na stronie internetowej lub mailowo.

Przemysław Piotrowski mówi: - Kierowcy często nie wiedzą, jaki
typ mocowania mają zaprojektowany przez producenta do swojego auta i tu my wychodzimy im naprzeciw. Generalnie rozróżnia się
relingi dachowe (takie, pod którymi możemy włożyć dłoń pomiędzy dach a reling, jak na zdjęciu Skody kombi); relingi zintegrowane
z dachem auta (jest to listwa aluminiowa przymocowana wzdłuż
auta na dachu o specjalnym kształcie, do której mocowany jest
zestaw montażowy) i wreszcie - fabryczne punkty montażowe lub
specjalny zestaw montażowy montowany pod uszczelką drzwi (tak
jak na zdjęciu Audi A6). Wszystkie wymienione rodzaje montażu
występują w autach produkowanych przez ostatnie 20 lat i nadal
będących w produkcji. Żadne z tych rozwiązań nie jest ani lepsze,
ani gorsze. Nie ma uniwersalnych mocowań, które będą pasowały do wszystkich aut. My przy montażu boksu wykorzystujemy
wyłącznie oryginalne belki i mocowania marki Thule. Bagażniki
dachowe możemy zamontować zarówno na samochodach posiadających relingi dachowe, jak również na autach, które takich relingów nie mają. Do montażu boksu na samochodzie bez relingu firma Thule przewidziała system oparty na belkach, stopach i kitach,
przeznaczonych do konkretnego modelu auta – to podkreślam.
Dzięki temu, że korzystamy wyłącznie z takich rozwiązań, klienci
mogą być pewni, że zamontowany przez nas bagażnik nie uszkodzi
ich auta.

www.boxykoszalin.pl
boxykoszalin.pl@gmail.com
tel.: 662 192 277, 791 874 810
(działają po godzinie 16)
Instagram: boxy.koszalin
Facebook: boxy.koszalin
(tam niebawem pojawi się konkurs
z nagrodami na najciekawsze/najśmieszniejsze
zdjęcie z boksem dachowym wypożyczonym
w firmie Boxy Dachowe)
I
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Chciałbyś otworzyć
swój biznes...
To zapraszamy!
Mamy rozwiązanie,
pomożemy Ci!

POŻYCZKI

na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i utworzenie miejsc pracy
Zapraszamy do kontaktu:
Koszaliński Fundusz Pożyczkowy FCIP, ul. Zwycięstwa 42 pok.114
tel. 665 790 977, jeremie@fundacja.koszalin.pl
www.biznes.koszalin.pl/pozyczki
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Dom pachnący
cynamonem
Ciepło i przytulnie, widok na park i obłędny zapach cynamonu. To dom Marty Klim, jej męża Rafała oraz
trójki dzieci - pięcioletniej Blanki, trzyletniego Marcela i najmłodszej, dwuletniej Neli.
Autor: Anna Zawiślak / Fotografie: Izabela Rogowska
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ak ty to ogarniasz? To pierwsze pytanie, które ciśnie się na
usta, na widok zawsze pozytywnie nastawionej Marty, z którą spotykamy się tuż przed świąteczną zawieruchą. Małe
dzieci zawsze tworzą rozgardiasz. To, co zatrzymuje je na dłuższą
chwilę, to wspólne pichcenie z mamą. A taka mama, która pozwala
mieszać, dosypywać, przelewać i ozdabiać, to skarb.

– Kiedy gotuję, piekę, dzieci są zawsze koło mnie. Uwielbiają być
w kuchni i brać czynny udział we wszelkich działaniach. Mimo
że jeszcze wychodzi im to nieporadnie, pozwalam mojej trójce
na dużo. Sama pamiętam ze swojego dzieciństwa, że babcie niekoniecznie dopuszczały mnie do mieszania w garnkach. Wolały
same, bo to szybciej i bez bałaganu. U mnie w domu jest zupełnie
inaczej, a najstarsza, Blanka, już wykazuje zainteresowanie kuchnią i co chwilę dopytuje, co znów zrobimy.
Świąteczną atmosferę u Marty i Rafała czuć na długo przed Bożym Narodzeniem. Zakładając swoją własną rodzinę, odeszli od
tradycji ubierania drzewka w wigilię i robią to na dobre kilka tygodni przed Gwiazdką. W domu czuć zapach czaju, specjalnie przygotowanego mocno korzennego, kardamonowo-cynamonowego
napoju. Wieczorami oglądają świąteczne, familijne filmy. Maluchy z szaf wyciągają kolorowe swetry z reniferami i codziennie
z przedszkola przynoszą kolejne listy do świętego Mikołaja.
Marta Klim w ubiegłorocznej edycji Master Chefa, popularnego
programu kulinarno-rozrywkowego w stacji TVN, weszła do piętnastki najlepszych zawodników.
Serce jury podbiła swoim curry z kurczakiem; również to danie
okazało się klęską, bo przez nie pożegnała się z telewizyjnym
show. Paradoks? To po prostu mechanizmy programów rozrywkowych, choć doświadczenie, pyszną zabawę i emocje na najwyższym poziomie Marta zapamięta na zawsze:
– Lubiłam gotować wytrawnie. Makarony, potrawki, pieczyste,
dipy i sosy. Czułam się w tym dobrze, z tym też poszłam do programu. Jego formuła jest zdecydowanie rozrywkowa, a wartością są świetni ludzie, którzy tworzą ten projekt „od kuchni”
oraz oczywiście uczestnicy. Ku mojemu zdziwieniu, tuż po moim
odpadnięciu z programu, podeszła do mnie pani Magda Gessler,
mocno przytuliła i szepnęła do ucha: „Marto, Ty powinnaś piec.
Piecz dla swoich dzieci, od tego zacznij”. Przyznam szczerze, że
na początku zupełnie jej nie zrozumiałam. Do tej pory w moim repertuarze były raptem dwa ciasta i to pieczone raczej na wyraźną
prośbę, niż z mojej potrzeby. Ten szepnięty na ucho komunikat
musiał chwilę się we mnie ułożyć. Zaczęłam od wypieków bardzo
domowych. Szukałam przepisów i ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu zaczęłam „czuć” wszystkie słodkie połączenia. W dość
krótkim czasie byłam w stanie stworzyć własne autorskie przepisy i receptury. Swoimi przepisami i wypiekami „dzieliłam się”
w świecie online, co bardzo szybko spotkało się z pozytywnym
odzewem. Dalej historia potoczyła się piorunem. Moje słodkie
wypieki najpierw testowałam na najbliższych, potem na dalszych
znajomych, a już niedługo otwieram swoje własne miejsce, w którym mam nadzieję, zaproszę na słodkie delicje, jakich koszalinianie jeszcze nie próbowali.
W rodzinnym domu Marty gotowanie zawsze było pretekstem
do spotkań. Przy kuchennym blacie stawały różne pokolenia,
a przyrządzanie potraw nigdy nie było koniecznym obowiązkiem, a zawsze przyjemnością. – Nasza wigilia, jak i całe święta,
wymykają się nieznacznie ze znanego wszystkim schematu. Całą
rodziną przynależymy do kościoła Woda Życia. Nasze święta to
przede wszystkim spotkanie i zawsze chcemy, aby przy stole było
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Specjał - Słony Karmel
idealny dodatek do ciast i deserów

Składniki:
200 g cukru
50 ml wody
120 g śmietanki 30%
30 g masła
1 płaska łyżeczka soli
Przygotowanie:
Do rondelka wsypujemy cukier, zalewamy wodą i czekamy, aż cukier
się rozpuści i zmieni kolor na bursztynowy. Nie mieszamy! Następnie
dodajemy śmietankę, zdejmujemy
z palnika i zaczynamy mieszać do
uzyskania jednolitej konsystencji.
Na koniec dodajemy masło i sól.
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nas jak najwięcej. Spotykamy się wielopokoleniowo, a pracę przy
świątecznych przygotowaniach rozdzielamy równo pomiędzy
siebie. Naszą tradycję i zwyczaje kształtujemy cały czas, dopasowując je do nas. Staramy się nie być więźniami konwenansów czy
przyzwyczajeń. Tak więc oprócz ukochanych pierogów z kapustą
i grzybami przygotowywanych przez babcię, na stole lądują potrawy, które po prostu lubimy. Każdy przygotowuje coś, co potrafi
zrobić i coś, co zasmakuje pozostałym. Z racji, że nie przepadamy
za rybami, za to wszyscy kochamy krewetki, nie raz na wigilijnym
stole pojawiały się właśnie one. Była też wigilia z sushi, choć chyba to się już nie powtórzy – uśmiecha się Marta.

I

ca, ale pomimo braku tego symbolu, niemal zawsze ktoś spoza
rodziny jest gościem przy naszym świątecznym stole. Są to osoby
samotne, niemające z kim spędzić tego wieczoru, często należący
również do kościoła Woda Życia. W zeszłym roku była dziewczyna z Ukrainy, która na święta została w naszym kraju zupełnie
sama, z dala od domu rodzinnego.
Na pytanie czy państwo Klimowie próbowali świąt w innych okolicznościach niż domowe, zapada chwila milczenia i pojawia się
uśmiech. – Tak, na początku naszego małżeństwa mieliśmy idylliczny plan spędzenia świąt razem, rodzina moja i męża, nasze rodzeństwo, dziadkowie, gdzieś w górach, tak aby tylko cieszyć się
sobą. Zabukowaliśmy pokoje w hotelu i cieszyliśmy się jak dzieciaki na te święta. Na miejscu okazało się, że choć kolacja wigilijna
pyszna, to tylko w restauracyjnej stołówce, a ile można siedzieć
przy stole? Każdy pokój był zbyt mały, aby pomieścić wszystkich.
Miejsca w lobby też były tak podzielone, że komplet nasz nie miał
co ze sobą zrobić. Skończyliśmy wszyscy we własnych pokojach.
Miało być pięknie i bez kłopotu z szykowaniem, okazało się, że
jest też bez magii świąt, wspólnego spędzenia czasu i w bardzo
usztywnionej atmosferze. Po powrocie postanowiliśmy, że to
nasz ostatni raz „na wyjeździe”, zdecydowanie bardziej wolimy
domową atmosferę i luz.

- Ja przygotowuję ukochany przez wszystkich wieniec. Na potrzeby naszej rodziny zawsze szykuję dwa, bo jeden to za mało.
Obowiązkowo piekę ciasto marchewkowe ze słonym karmelem,
wszyscy je uwielbiają i już od dawna kojarzy nam się bardzo świątecznie – opowiada Marta. - W naszym domu nie dzielimy się
opłatkiem, ale po kolacji, a tuż przed rozpakowywaniem przez
dzieci prezentów, stajemy przy choince i śpiewamy. Choć nie ma
wśród nas muzyków, słowa płyną same, zawsze przy tym jest sporo śmiechu i zabawy, to wszystko rusza nas od stołu i swobodnie
wędrujemy na sofy. Na stopy zakładamy ciepłe skarpety, pijemy
gorący czaj, wspominamy, a dzieci cieszą się z podarunków znalezionych pod choinką.

Lubimy być ze sobą, smacznie zjeść, zaskoczyć siebie czymś nowym. To jest nasza tradycja, której się trzymamy i którą, mam nadzieję, uda nam się przekazać naszym dzieciom.

Marta wprowadza nas głębiej w swoje święta: - Nie mamy też
w zwyczaju stawiania pustego nakrycia dla zbłąkanego wędrow-

Wieniec świąteczny Marty Klim
na Pierwszy Dzień Świąt
Składniki:
3 piersi z kurczaka
sól, pieprz, czosnek
3 łyżki oleju rzepakowego
2 opakowania serka śmietankowego typu Almette
1 pęczek szczypiorku
1 pęczek kopru
300g sera żółtego
2 opakowania gotowego ciasta francuskiego
1 żółtko

Przygotowanie:
Wcześniej upieczone piersi z kurczaka kroimy bardzo drobno, dodajemy serki śmietankowe, zioła, przyprawy do
smaku i połowę ilości tartego sera. Mieszamy dokładnie wszystkie składniki. Blaty ciasta francuskiego dzielimy
na 8 trójkątów i układamy po okręgu na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie układamy łyżka
po łyżce pastę z kurczaka, posypujemy pozostałym serem żółtym i zawijamy do środka pozostałą część ciasta.
Smarujemy wieniec żółtkiem i pieczemy 40 min. w 180st. Podajemy na ciepło, najlepiej z sosem jogurtowym.

I

59

I

I

KULINARIA

I

Świąteczne ciasteczka migdałowe Marty
Składniki:
125 g mąki pszennej
12 5g mąki migdałowej
125 g siekanych migdałów
125 g zimnego masła
70 g cukru pudru
szczypta soli
1 żółtko

Przygotowanie:
Wszystkie składniki zagniatamy ręcznie lub mikserem, formujemy rogaliki
i pieczemy w 160 stopniach
Celsjusza około 18 minut.
Po wystudzeniu posypujemy obficie cukrem pudrem.
Przechowujemy w suchym
szklanym pojemniku.

Cynamonowa
czekolada
do picia
Składniki:
250 ml mleka
50g dobrej czekolady deserowej
30g śmietanki 30 %
szczypta świeżo startego cynamonu
odrobina soli
Przygotowanie:
W małym rondelku podgrzewamy
mleko ze śmietanką, dodajemy kostki czekolady, cynamon i odrobinkę
soli. Mieszamy do rozpuszczenia się
czekolady. Przelewamy do kubka,
możemy podawać z bitą śmietanką.
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i wzajemnej życzliwości na każdy dzień Nowego Roku
życzy
Właściciel i Pracownicy Piekarni Kaliszczak
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Toscana. Prezenty z włoskich delikatesów
Autor: Maciej Buczek / Fotografie: Izabela Rogowska

Pandemia pomieszała szyki wszystkim, nam również. Nie możemy teraz podejmować klientów w lokalu,
choć stale gotujemy dla nich na wynos. Tęskniąc za naszymi przyjaciółmi, wymyśliliśmy niewinny
podstęp, by zyskać szansę spotkania choć z częścią z nich: oferujemy teraz zakupy z szerszym niż
dotychczas wyborem towarów. Wobec znanych wszystkim rygorów sanitarnych zjeść się na miejscu
nie da, ale można wrócić do domu z zamówionymi daniami oraz rozmaitymi specjałami, które
pozwolą przywołać w dowolnej chwili kulinarny klimat Włoch albo przygotować paczkę wiktuałów jako
prezent pod choinkę. Zakupy można zrobić osobiście lub zamawaić telefonicznie (w godzinach pracy
restauracji), a my dostarczymy wszystko wraz z zamówionym, gorącym jedzeniem.
I
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udzie są z natury istotami towarzyskimi i zazwyczaj nie znoszą
długich okresów izolacji społecznej. Oboje z Lukrecją kochamy
towarzystwo osób o podobnym jak nasze spojrzeniu na świat,
o podobnym sposobie dzielenia się sobą z innymi i bycia razem. Jesteśmy przekonani, że razem z gośćmi Toscany tworzymy swoistą
społeczność, którą spajają: chęć odkrywania świata, umiłowanie
dobrego jedzenia i zabawy.
COVID postawił Ziemię do góry nogami, skłócił wielu, a innych zastraszył. Całe społeczności nie rozróżniają już prawdy od fałszu.
Czują lęk, bo nie wiedzą, co przyniesie im jutro.
Nasz sposób na pandemię
My, Polacy, z mlekiem matki wyssaliśmy ducha walki. Nie poddajemy się łatwo żadnemu wrogowi. Przy wsparciu naszej cudownej
społeczności „toscańczyków” walczymy z całych sił o przetrwanie
w tej nowej, dziwnej rzeczywistości.
Zakaz przyjmowania klientów na miejscu jest dla nas udręką. Tęskno nam do gwaru pełnego lokalu i niekończących się rozmów o miejscach, w których byliśmy (my lub goście), albo które dopiero chcielibyśmy odwiedzić. Tak jak o daniach, które nas urzekły albo o tych,
co jeszcze przed nami.
Aby choć trochę dodać energii naszymi relacjom z klientami, w naszej małej Toscanie utworzyliśmy „Delikatesy włoskie”. Teraz każdy
może poczuć Italię w swoim domu.
Włochy to słońce, radość, szczerość, ale przede wszystkim wyśmienite, aromatyczne jedzenie. Kto raz spróbował prawdziwej kuchni
włoskiej, ten jej nie zapomni. Sekretem jej wyjątkowości jest prostota receptur i jakość używanych produktów. Sami uwielbiamy
jedzenie śródziemnomorskie, dlatego w naszym sklepie przygotowaliśmy dla Państwa najwyższej jakości produkty spożywcze z tego
regionu Europy.
Makarony, pomidory, passata
Znajdą u nas Państwo wszystko, co pozwoli samodzielnie przygotować słoneczną ucztę. Sprowadzamy z Włoch m.in. najlepsze makarony, z których powstaje przepyszna carbonara czy makaron bolognese. Ale jeśli mowa o sosie (np. bolońskim), to nie może zabraknąć
najlepszych sosów pomidorowych, przygotowanych wyłącznie ze
świeżych pomidorów gatunku San Marzano, nawożonych metodami ekologicznymi. Nasze passaty i pomidory, które Włosi uprawiali
w pełnym słońcu, mają zdolność przywołania smaku i aromatów
lata o każdej porze roku.
Z najwyższej jakości mąki, którą znajdziecie w naszym sklepie,
zrobicie własną, domową pizzę czy focaccię. Nasz sklep jest pełen
dodatków, które warto „zaprosić” do swojej spiżarni. Zanim je sprowadzimy, uważnie przyglądamy się wszystkim produktom, które
znajdują się na naszych półkach. Wszystkie pochodzą z pewnych
źródeł. Dostawcy z Włoch, z którymi współpracujemy, przygotowują dla nas tylko wyselekcjonowane produkty. Oliwy i przetwory
w słoikach kupujemy bezpośrednio u włoskich plantatorów.
’Nduja, czyli czerwona nutella
Na półkach mamy cudowne perełki, których nie znajdzie się w marketach. Jedną z nich jest ’Nduja (rodzaj bardzo ostrej kiełbasy
o miękkiej konsystencji), którą odkryliśmy parę lat temu na jednej
z kulinarnych wypraw do południowych Włoch. Zwana jest czasami
„czerwoną nutellą”. Jada się ją na pizzy, używa do smarowania cia-
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batty i bruschetty, czy też jako sos do makaronu. Można nią nadziać
również makaron caneloni albo lekko podsmażyć razem z cebulą
i dodać jajka.
Sprzedawana jest na dwa sposoby – w słoiczku albo we flaku. Produkt dla osób, które wiedzą, co kupują (piekielnie ostra). Najlepsza
powstaje w południowej Kalabrii, w mieście Spilinga, z najwyższej
jakości mięsa wieprzowego z dodatkiem podgardla. Do masy mięsnej dodaje się jeszcze koniecznie ostrą paprykę i przyprawy, a całość umieszcza w naturalnym flaku. Do wędzenia używa się drewna
oliwkowego i akacjowego. Proces dojrzewania trwa 90–150 dni. Dla
nas była nie lada odkryciem i zagościła na stałe w naszym menu.
Bergamotka
Jeśli jesteśmy w Reggio di Calabria, wspomnijmy o czymś orzeźwiającym. Uprawia się tam rzadko spotykaną w tej części Europy
bergamotkę, która odpowiada m.in. za specyficzny smak herbat earl
grey. Wygląda ona trochę jak połączenie cytryny i pomarańczy, ale
raczej nie spożywa się jej surowej, lecz w postaci soku, marmolady,
w słodyczach czy też likierach. Trzeba być gotowym na bardzo wyraziste, kwaśno-gorzkie doznania smakowe. U nas można skosztować jej w postaci pysznej lemoniady.
Perfumy morza
Kolejnym naszym kulinarnym „białym krukiem” jest bottarga di
muggine, którą znaleźliśmy na Sardynii. Jet to suszona tradycyjnymi metodami ikra z cefala morskiego. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od arabskiego słowa „batarikh”, oznaczającego ikrę. Dlatego bottarga di muggine bywa nazywana kawiorem basenu Morza
Śródziemnego. My nazywamy ją perfumami morza. Sprzedawana
jest w kawałkach albo starta w słoiczkach.
W smaku bottargę można porównać do suszonych anchois. Jest
ona idealnym dodatkiem do wszelkich dań z owocami morza. Jeśli
chodzi o sposób serwowania, to jedni traktują ją jako przystawkę,
krojąc na cienkie plasterki i skrapiając cytryną, inni dodają do makaronu, po uprzednim starciu na tarce.
Najprostszym sposobem przyrządzania jest podsmażyć czosnek na
małym ogniu wraz z oliwą extra vergine (mamy do wyboru przeróżne), dodać trochę bottargi, zostawić 2 minuty na minimalnym ogniu,
a na koniec wrzucić natkę pietruszki. Ugotowany makaron połączyć
z resztą, a na koniec posypać tartą bottargą (używaną na Sardynii
jak parmezan). Czujecie to?
Truflowy rarytas
Naszą fascynacją od paru lat są trufle, które poznaliśmy na wyprawie do San Miniato w Toskanii, gdzie wraz z Massimo i jego psem
Pepe uganialiśmy się po lesie w poszukiwaniu „białego złota” (można o tym poczyta w archiwalnym - z grudnia 2017 roku - artykule
dostępnym na stronie internetowej „Prestiżu).
Trufle – poza tym, że są najdroższymi grzybami świata - mają nie tylko wyjątkowe walory smakowe (dzięki nim znalazły zastosowanie
w kuchni), lecz także właściwości zdrowotne.
Mają one działanie przeciwwirusowe, stymulujące odporność i odmładzające. Cenili je już Rzymianie i Grecy, którzy stosowali je też
jako afrodyzjaki. Trufle - podobnie jak inne grzyby - zawierają również ergosterol, który jest prekursorem witaminy D, niezbędnej do
uzyskania prawidłowej budowy i struktury kości. Mają także potencjalne właściwości antyoksydacyjne, które mogą odgrywać ważną
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rolę w prewencji chorób o podłożu zapalnym, nowotworów, chorób
serca oraz w spowolnieniu procesu starzenia się.
Smak i aromat trufli są na tyle silne, że grzyb ten nie stanowi zwykle oddzielnego dania, a dodatek czy przyprawę do potraw. Można
je łączyć z mięsem (np. wołowiną lub dziczyzną), owocami morza
(np. małżami św. Jakuba), jajkami (np. w jajecznicy albo omlecie),
makaronem. Sprawdzą się także jako składnik farszów i dodatek do
pieczeni. Często podaje się je z foie gras. Istotna rada: czarną truflę
dodawajcie zawsze do ciepłej potrawy, bo temperatura podkreśla
jej walory!
Słońce z importu
Przepisy rodem ze słonecznej Italii i nasze produkty spożywcze to
morze możliwości dla każdego kucharza. Pozwalają wyczarować
wybitne dania w 20 minut! Przygotowanie pizzy, wbrew opinii wielu
osób, również nie należy do najbardziej skomplikowanych. Sekretem dobrego ciasta jest użycie odpowiedniej mąki – u nas znajdziecie idealną, która sprawi, że Wasze ciasto pięknie wyrośnie i będzie
bardzo miękkie oraz puszyste. Z passaty pomidorowej zrobicie sos
z dodatkiem czosnku i aromatycznych ziół. A reszta zależy tylko od
waszej wyobraźni.
Autor prowadzi wspólnie z żoną Lukrecją klimatyczną
restaurację włoską o nazwie Toscana, mieszczącą się
w Pasażu Milenium (ulica Biskupa Czesława Domina
5/4). Oboje wyprawiają się kilka razy w roku do
Włoch w poszukiwaniu nowych inspiracji kulinarnych.
Wrażeniami z niektórych dzielili się w przeszłości
z czytelnikami naszego magazynu.

Zapraszamy
Wspomniane produkty i wiele, wiele innych można zakupić osobiście w naszej restauracji lub przy okazji zamawiania dań - pod numerem telefonu 602 677 340. Specjalnie na święta przygotowaliśmy
opakowania prezentowe, które można wypełnić dowolnymi produktami z naszych włoskich delikatesów.
Buon Natale, Kochani. Czekamy na Was!
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Święto światła i spotkań
Boże Narodzenie w hinduskim wydaniu
Autor: Anna Zawiślak / Fotografie: Izabela Rogowska

Indie to kraj, w którym przenikają się różnorodne kultury, zapożyczające od siebie nawzajem to, co
najatrakcyjniejsze, szczególnie jeśli chodzi o świąteczne klimaty. Hindusi uwielbiają biesiadować,
a okazji do tego nie brakuje. Praktycznie każdego tygodnia w kalendarzu gości jakieś święto, określane
mianem festiwalu, co zawsze oznacza zabawę i spotkania towarzyskie. Najpopularniejszy festiwal to
Diwali. Boże Narodzenie, które następuje później, równie mocno obecne jest w kalendarzu świąt, a to
ze względu na kilkuprocentową obecność chrześcijan w tym liczącym już ponad 1,2 mld mieszkańców
kraju oraz fakt, że 25 grudnia jest dniem wolnym od pracy.
I
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iwali to festiwal świateł. Przypada pod koniec listopada,
a jego konkretną datę w danym roku wyznacza kalendarz
księżycowy. Hindusi celebrują w ten sposób zwycięstwo
dobra nad złem i oddają cześć bogini Lakszmi. Elementem przewodnim są świetlne iluminacje, fajerwerki, lampy olejne i świece,
którymi ozdabiają domy, świątynie oraz wszelkie miejsca spotkań
publicznych.
Kolejnym świętem jest Boże Narodzenie, które stanowi radosny
czas, rozbłyskujący tysiącem światełek. W dużych miastach Boże
Narodzenie skomercjalizowało się i bez problemu można zobaczyć
ustrojone w bombki choinki i świętego Mikołaja na śnieżnych saniach, a w centrach handlowych pobrzmiewają amerykańskie świąteczne piosenki. Jednak w domach, prywatnie, Boże Narodzenie ma
zupełnie inny wymiar.
O Bożym Narodzeniu w Indiach rozmawiamy z Balrajem Kumarem.
W Polsce mieszka wraz żoną Marią i niespełna siedmioletnim synkiem od 2017 roku, a już niedługo na świecie pojawią się ich bliźnięta.
Balraj, przez znajomych nazywany Jassim, pochodzi z Janaldhar,
północnego regionu Indii. Tam, ze względu na sporą liczbę chrześcijan, święta Bożego Narodzenia są obchodzone w sposób szczególny, choć nie przypominają tych naszych. Są jednak „części wspólne”:
chęć przebywania razem, wspólne spożywanie smakołyków oraz
obdarowywanie się drobiazgami.
Miejscowość Janaldhar, położona jest w stanie Pendżab, sąsiadującym z Pakistanem i Dżammu oraz Kaszmirem. To region, w którym w grudniu jest ponad 15 stopni ciepła, a czerwono-brązowa
ziemia daje bogate zbiory. W tym rolniczym obszarze wspólne biesiadowanie i radość są priorytetami. Tak jak ważne jest tworzenie
wspólnych, szczęśliwych wspomnień, bo wiele hinduskich rodzin
rozjeżdża się po świecie w celach edukacyjnych lub zarobkowych.
O wspólny czas nie jest łatwo, dlatego kiedy już się on znajdzie, jest
uroczyście celebrowany.
Balraj wspomina, że istotne jest przyozdobienie domu w kolorowe
światełka. Z reguły robią to dzieci. Cała rodzina, znajomi i przyjaciele dużo wcześniej szykują smakołyki, a w szczególności słodycze.
Suszone owoce, przyprawy, korzenne aromaty - to wyróżnia dania,
na które wszyscy czekają. Słodycze są bardzo ważne i to im poświęca się najwięcej uwagi. Im słodsze, tym lepsze.
Świętowanie rozpoczyna się rano. Rodziny odwiedzają się, dzieląc
się życzeniami oraz tradycyjnymi przekąskami. Do takich właśnie
dań należy gobi pakora oraz słodycze, takie jak jalebi czy laddo, czyli
kulki zrobione z puree z ciecierzycy, moczone w syropie i obsypane kawałkami migdałów lub orzechów. Słodycze zazwyczaj podaje
się wraz z masala tee. Potem przychodzi czas na odświętny indyjski
obiad. W Boże Narodzenie jest to zazwyczaj curry oraz słodki pudding z ryżu kheer.
Gobi pakora to szybkie uliczne danie. Dostać je można w całych
Indiach i zawsze jest wstępem do długiego ucztowania. Soczyste
kawałki warzyw, kalafiora, ziemniaków czy bakłażana obtaczane
są w mące z ciecierzycy i smażone na głębokim oleju. Warzywom
towarzyszą płatki chilli, nasiona adżwanu, kurkuma i kmin rzymski.
Spożywać je można z sosami albo ciepłe jeść ot tak. Gobi pakora,
stanowić może także część głównego dania.
Jalebi to natomiast smażone ciastka, chrupiące i bardzo słodkie.
Delikatnie przypominają nasze pączki, choć zrobione są z ciasta naleśnikowego. Wylewane na rozgrzany olej cienką stróżką, tworzą
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spiralne kształty. Ten dość popularny frykas koniecznie musi być
oblany syropem cukrowym, który na gorącym jeszcze ciastku tworzy chrupiącą skorupkę.

I

do sosu curry, który składa się z cebulki, czosnku, imbiru oraz kurkumy. Do wszystkiego dodajemy jeszcze przyprawę garam masala,
przecier pomidorowy, jogurt i chilli. Takie fish curry zastąpić może
rybę po grecku, jest delikatne, choć smakiem wywołuje tęsknotę za
dalekimi podróżami.

Idealnie pasuje do tego masala tee, czyli mocna indyjska herbata
z mlekiem. Przeważnie przygotowuje się ją z liści czarnej herbaty
typu Assam, która może wytrzymać konkurencję z korzennymi
przyprawami. Dodaje się goździki, laski cynamonu, zmielony kardamon oraz koper włoski. Smak podkręcić można również liśćmi
laurowymi, anyżem i gałką muszkatołową. Na koniec pełnotłuste
mleko i koniecznie cukier (masala tee musi być słodka). Słodycz wydobywa esencję przypraw i nadaje orientalny aromat - to kwintesencja kuchni indyjskiej, a w naszej szerokości geograficznej niesamowicie rozgrzewający i przyjemny napój na chłodne dni.

Na koniec kheer, znany od wieków i bardzo powszechny pudding.
Podaje się go z okazji festiwali i świąt rodzinnych, a przygotowuje
z ryżu, mleka i cukru. Koniecznie wzbogacić go trzeba suszonymi
owocami, bakaliami oraz drobno posiekanymi orzechami lub płatkami kokosa. Serwuje się go na zimno lub ciepło.
Balraj Kumar od 2018 roku jest szefem kuchni w koszalińskiej restauracji Ambasada. Tu swoimi kulinarnymi umiejętnościami codziennie wraca do kultury i smaków, które przeplatały całe jego
życie w odległych Indiach. Choć po drodze prowadził własną restaurację w Hiszpanii na wybrzeżu Costa Blanca i spotkał wielu miłośników curry, to Koszalin stał się jego miejscem docelowym.

Danie główne na bożonarodzeniowe spotkanie to curry. W zależności od regionu Indii sposób na wykonanie tego dania będzie się różnił. Podawane jest curry z mięsem, wegetariańskie, przyrządzane
na wiele sposobów. Balraj zaś sugeruje, że możemy na nasz wigilijny
polski stół w ten sposób przyrządzić fish curry z karpia lub dorsza.
Rybę należy pokroić w dzwonka, zamarynować w jogurcie, soli,
kurkumie, płatkach chilli, soku z cytryny i mące. Usmażoną dodać

Zdjęcia zostały wykonane w Restauracji Ambasada przy ul. Wańkowicza 82 w Koszalinie.
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Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego
ciepła Świąt Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku
życzy
KPPD Szczecinek S.A. Skład Fabryczny nr w Koszalinie
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Czekoladowe
remedium
Czy czekolada może chroni przed udarem, pomaga
utrzymać szczupłą linię i zapewnia Nagrodę Nobla
w dziedzinach nauki, taki jak chemia, medycyna,
fizyka czy ekonomia? Tak - twierdzą zespoły badaczy
ze Szwecji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych!

N

aukowcy z Karoliska Institutet pod przewodnictwem dr Susanny Larsson postanowili sprawdzić czy jedzenie czekolady
może zmniejszyć ryzyko udaru u mężczyzn. Zespół badaczy
przeanalizował dane zebrane od ponad 37 tysięcy Szwedów w wieku
od 49 do 75 lat. Wypełniali oni kwestionariusz, w którym znajdowały
się pytania dotyczące nawyków żywieniowych, takich jak chociażby
częstotliwość jedzenia czekolady. Następnie badacze sprawdzali,
którzy z ankietowanych mężczyzn przeszli udar w przeciągu ostatniego dziesięciolecia. Okazało się, że w tym czasie aż 1995 mężczyzn, którzy brali udział w badaniu, przeszło pierwszy udar.

maniu szczupłej sylwetki przez nastolatki. Jednak inne badania
nad czekoladą sugerują, że podobnie jak w przypadku zmniejszenia
ryzyka udaru, za pozytywne skutki jedzenia czekolady odpowiadają zawarte w niej flawonoidy, znane ze swych antyoksydacyjnych
właściwości.
Rok temu lekarz z Nowego Jorku, dr Franz Messerli, opublikował
w renomowanym czasopiśmie „New England Journal of Medicine”
pracę, w które udowadniał, że istnieje korelacja pomiędzy średnim
spożyciem czekolady przez mieszkańców danego kraju a liczbą Nagród Nobla, która trafiła do rąk obywateli tego państwa w dziedzinie nauki (medycynie, chemii, fizyce czy ekonomii). Poproszony o
komentarz noblista z fizyki Eric Cornell zażartował: „Właściwie
każdy mój sukces przypisuję bardzo dużej ilości tabliczek czekolady, które pochłaniam każdego dnia. Osobiście uważam, że mleczna
czekolada ogłupia, no może jest dobra dla noblistów z chemii czy
medycyny, ale w fizyce liczy się tylko ciemna.”

Badani zostali podzieleni na grupy ze względu na ilość jedzonej
tygodniowo czekolady. Okazało się, że w grupie Szwedów spożywających najwięcej tego specjału (około 63 g tygodniowo) ryzyko
wystąpienia udaru zmniejszało się aż o 17% względem mężczyzn,
którzy stronili od czekolady. Gdy naukowcy z Karolinska Institutet
przeanalizowali kolejne 5 studiów naukowych nad wpływem nawyków żywieniowych na prawdopodobieństwo wystąpienia udaru
okazało się, że u mężczyzn lubiących czekoladę i jedzących jej dużo
ryzyko udaru było o 19% mniejsze. Badania wykazały także, że każde 50g czekolady tygodniowo więcej minimalizuje o kolejne 14%
niebezpieczeństwo wylewu.

Praca dr Messerliego była przestrogą przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków z danych statystycznych i odnajdowania korelacji z tylko pozornie powiązanymi danymi. W tym roku dr Beatrice
Golomb z Uniwersytetu Kalifornijskiego postanowiła sprawdzić u
źródła, czy rzeczywiście nobliści spożywają więcej czekolady niż
pozostałe osoby. W tym celu przepytała 23 laureatów Nagrody
Nobla o nawyki związane z czekoladą. Okazuje się, że aż dziesięciu
noblistów (43% badanych) sięga po czekoladę częściej niż dwa razy
w tygodniu. To większy odsetek niż w grupie kontrolnej (dobrze
wykształconych osób w podobnym wieku) - amatorzy czekolady
stanowili tam zaledwie 25%. Amerykanom udało się nawet uzyskać
od trzech noblistów potwierdzenie, że swój sukces zawdzięczają
czekoladzie. Z kolei dwóch laureatów Nagrody Nobla uważało, że
to jednak ich „czekoladowa abstynencja” sprawiła, że zostali nagrodzeni. Wyniki wywiadu dr Golomb opublikowano w piśmie Nature.

Prawdopodobnie za dobroczynny wpływ czekolady na układ sercowo - krwionośny odpowiedzialne są flawonoidy, które można
również spotkać chociażby w czerwonym winie. Występują one
zarówno w gorzkiej czekoladzie, jak i mlecznej. Studium dr Larsson
pokazało, że rodzaj zjadanej czekolady nie jest ważny, ważna jest
tylko jej ilość, ponieważ 90% spożywanej przez szwedzkich obywateli czekolady stanowi ta mleczna.
W czasopiśmie Nutrition ukazał się w październiku tego roku artykuł dotyczący zależności pomiędzy jedzeniem czekolady przez nastolatki pomiędzy 12 a 17 rokiem życia a ich masą ciała. Badacze z
Hiszpanii przeanalizowali internetowe kwestionariusze prawie 1,5
tysiąca nastolatków. Analiza wykazała, że wyższe spożycie czekolady wiąże się z niższym BMI (ang. Body Mass Index). Hiszpanie nie
zidentyfikowali, który składnik kakaowego deseru sprzyja utrzy-

Na badania nad dobroczynnym wpływem czekolady na funkcjonowanie ludzkiego organizmu warto spojrzeć z przymrużeniem oka.
Są jednak dobrym uzasadnieniem dla czekoladowego łakomstwa
od czasu do czasu.
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– Nigdy nie osiądę na laurach, za bardzo kocham
swoją pracę – mówi Edyta Słupczewska,
właścicielka Instytutu Kosmetologii i Medyny
Estetycznej Dermalogica. Ambicja i pasja, które
da się z tego zdania wyczytać, to siła napędowa
rozwoju kliniki obchodzącej w tym roku
dziesięciolecie. Właścicielka zbudowała ją sama,
od podstaw, wierząc, że za sukcesem zawsze stoi
praca. Dziś Dermalogica, z ogromnym zapleczem
technologicznym, zabiegowym i dziesięcioma
tysiącami pacjentów jest marką samą w sobie.
Jest co świętować!
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Siedząc w pięknych wnętrzach Dermalogica, trudno uwierzyć, że jesteśmy
w ścisłym centrum miasta. Za ścianą hałaśliwa ulica, tu: spokój i cisza.
Klinika od początku mieści się w tym samym miejscu – na piętrze centrum handlowego ,,Jowisz”. Przez dekadę bardzo zmieniła się wizualnie,
ale nie zmieniła się unikalna, przyjazna, atmosfera, która towarzyszy nam
od wejścia do wyjścia.

i nieoczywistymi połączeniami kolorystycznymi (złoto, czerń, szarość),
a do tego świeże kwiaty, sezonowe dekoracje, piękny zapach i przyjemna
muzyka. Przestrzeń odzwierciedla prestiż miejsca – nie ma wątpliwości,
że jest to luksusowa klinika, ale nie ma mowy o przytłaczającym czy onieśmielającym klimacie.
Edyta Słupczewska podkreśla, że do estetyki przywiązuje ogromną rolę
i Dermalogica jest tego najlepszym przykładem: – Zawsze lubiłam otaczać
się pięknymi rzeczami – mówi. – Cenię harmonię i ład. Życie składa się
z drobiazgów, z nich tworzy się spójną całość, dlatego dbam o najmniejsze
detale, nawet te w pierwszej chwili niezauważalne. Zależało mi, by Dermalogica była dla pacjentów oazą, w której mogą się dobrze poczuć i cieszę
się, gdy mówią, że gabinet ma kojącą energię. Sama wprost uwielbiam to
miejsce.

MUSI BYĆ PIĘKNIE!
Najstarsi pacjenci pamiętają z pewnością białe, minimalistyczne wnętrza
z elementami stylu francuskiego i wielkie zdjęcie Marylin Monroe nad
stylową kanapą w recepcji, gdzie czekali na zabiegi, wtedy wykonywane
w jednym, podzielonym na części pomieszczeniu. Późniejsze metamorfozy wynikały z potrzeby zapewnienia komfortowej przestrzeni dla rosnącej
ilości pacjentów i zabiegów. Kilka lat temu gabinet powiększył się o drugie
skrzydło. Obecnie Dermalogica to 150 metrów kwadratowych powierzchni, pięć komfortowych gabinetów, pomieszczenie do znieczuleń, wygodna
recepcja i kameralna przestrzeń wypoczynkowa z nowoczesnym fotelem
do masażu. Najstarsze gabinety zostały zmodernizowane: w pierwszej
części jest pomieszczenie do zabiegów lekarskich i medycyny estetycznej,
w drugiej dyskretna strefa zabiegów na ciało.
W obecnym wydaniu Dermalogica mogłaby traﬁć do prestiżowych magazynów wnętrzarskich (autorką projektu jest Anetta Kazimierska 2-t Studio
Art & Design). Wyrazisty design, z mnóstwem wysmakowanych niuansów

KONSEKWENTNIE OD POCZĄTKU
Gdy Edyta Słupczewska 11 grudnia 2010 roku otwierała Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica, miała zaledwie 24 lata, wielki kredyt i ogromną determinację, by stworzyć miejsce, o jakim marzyła. Kosmetologią zainteresowała się w czasie, gdy była to dziedzina niszowa. Poznała
ją dogłębnie na studiach medycznych, upewniając się, że zwiąże z nią życie
zawodowe. Od razu postawiła na własną ﬁrmę. Jest zadaniowcem – jeśli
ma cel, po prostu go realizuje, bez półśrodków i taryfy ulgowej. Dermalogica, z jej dzisiejszą pozycją na rynku kosmetologii, to efekt ciężkiej pracy,
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ale też biznesowego wyczucia i niezwykłej konsekwencji w rozwijaniu ﬁrmy.
Przez dwa lata pracowała w gabinecie sama. Nie miała wtedy konkurencji,
bo w Koszalinie był to wówczas pierwszy gabinet kosmetologii i medycyny
estetycznej. Zadanie podwójnie trudne: prowadzić ﬁrmę raczkującej branży.
Jak zdobywała zaufanie pacjentów? Ogromną wiedzą i znakomitymi efektami terapii. I niezwykłą kulturą pracy. Śmiało można powiedzieć, że rozwój
Dermalogica biegł równolegle do rozwoju kosmetologii w Polsce. W Koszalinie pojawiały się te same metody, urządzenia i procedury, z których korzystały mieszkanki wielkich miast, także poza Polską. Edyta Słupczewska
przyznaje, że nie tylko dawniej, ale do dziś punktem odniesienia jest dla niej
właśnie rynek poza lokalny.

ciało, włosy. Wśród nich są zabiegi laserowe, mezoterapie, karboksyterapia,
zabiegi liftingujące, modelujące, oczyszczające, odżywiające oraz zabiegi
z zakresu medycyny estetycznej. Taka wszechstronności daje ogromne pole
do działania terapeutycznego i doboru optymalnych metod pracy z różnymi
problemami. Także do możliwości ﬁnansowych. Choć w ofercie kosmetologii i medycyny estetycznej są terapie kosztowne, przynoszące efekty już
po 1 zabiegu, obok znajdziemy skuteczne, niedrogie procedury. Medycyna
estetyczna jest dziś dalece bardziej dostępna ﬁnansowo niż jeszcze kilka lat
temu, zmieniło się też podejście pacjentów, którzy traktują zabiegi nie jak wydatek, ale jak inwestycję. Dermalogica proponuje swoim pacjentom zabiegi
tradycyjne, jak choćby peelingi medyczne, także w autorskim wydaniu, ale
i zabiegi kosmetologii high-tech, z użyciem najnowocześniejszych urządzeń.
W regionie nie znajdziemy drugiego ośrodka z tak dużym zapleczem technologicznym. Klinika dysponuje dwudziestoma najbardziej zaawansowanymi urządzeniami, w tym laserem Alma Harmony Pro, jednym z najnowocześniejszych na świecie, którego poszczególne głowice – NIR, iPixel, Clearlift,
Dye-VL, Pro Acne – pozwalają na prowadzenie różnych terapii: zamykania
naczynek, usuwania przebarwień, trądziku, blizn, makijażu permanentnego
czy tatuażu, likwidacji zmarszczek, ujędrniania, odmładzania itd. Jako jedyny gabinet w regionie ma do dyspozycji aż dwie endermologie, w tym
najnowszą LPG Alliance, dzięki którym możliwe jest modelowanie sylwetki,
zmniejszenie obwodów ciała oraz redukcja cellulitu. W 2019 roku do Dermalogica trafił ULTRAFORMER III wykorzystujący technologię HIFU, czyli zogniskowaną
falę ultradźwiękową do zabiegów ujędrniania
i liftingu.
Nowe urządzenia trafiają do Instytutu Dermalogica mniej więcej raz w roku, czasem
częściej. W inwestycjach Edyta Słupczewska
również jest konsekwentna. – Współpracuję
z producentami urządzeń zaopatrującymi
zagraniczne kliniki – podkreśla. – To oni rekomendują najnowsze technologie. Jestem
bardzo wymagająca, jeśli chodzi o skuteczność zabiegów, które wprowadzam do oferty
gabinetu. Jeśli coś kupuję, to zawsze jest to
urządzenie najlepszej jakości, bo chcę, żeby
pacjenci mogli korzystać z tych samych innowacyjnych technologii czy zabiegów, co mieszkańcy innych krajów.

ZŁOTA JEDENASTKA
Po dwóch latach nawiązała współpracę z lekarzem medycyny estetycznej
Markiem Iwaszko, powierzając mu zabiegi z medycyny estetycznej. Doktor
do dziś jest w zespole Dermalogica. Z czasem dołączały do niego kolejne
kosmetolożki – Marzena Domazer, Patrycja Grzywaczewska, Marta Kasprzak i lekarze – Mariusz Borkowski, Sebastian Łopato i Mirosława Cybulska. Niemal od początku z gabinetem związana jest Marta Czerkawska
-Burgs, specjalistka makijażu permanentnego. Recepcją, która jest sercem
całego gabinetu, a także koordynacją pracy wszystkich lekarzy oraz kosmetologów, zajmują się Karolina Szuplak
oraz Joanna Szadura, które witają każdego pacjenta uśmiechem na ustach.
Obecnie zespół z właścicielką tworzy
jedenaście osób. Każda z nich ma
w swoim zawodowym życiorysie znakomite wykształcenie, liczne szkolenia,
udział w branżowych konferencjach.
Każda specjalizuje się w innych procedurach, choć umiejętności kosmetologów Dermalogica są wszechstronne.
Łączy ich pasja do zawodu oraz coś,
co dla właścicielki jest priorytetem: autentyczna empatia wobec pacjentów.
Mogłoby się wydawać, że kosmetologia
to upiększanie i poprawianie urody, ale
w rzeczywistości to także walka z problemami, defektami i kompleksami,
więc poza kompetencjami ważny jest też aspekt psychologiczny. Pacjenci
muszą mieć do specjalistów zaufanie i czuć się w ich rękach bezpiecznie,
a przy tym mieć wsparcie w całym procesie terapeutycznym. – Doświadczenia się nabiera, każdego zabiegu czy procedury można się nauczyć, ale
usposobienia nie zmienimy – podkreśla Edyta Słupczewska. – Jeśli ktoś
nie potraﬁ budować życzliwych relacji z ludźmi, pacjentami czy zespołem,
nie może z nami pracować.
Dowodem na to, że Dermalogica spełnia wymagania, jest ogromna baza
pacjentów, licząca 10 tysięcy osób. – Duża część jest z nami od samego
początku– mówi Edyta Słupczewska. – Towarzyszyli nam podczas rozwoju kliniki i teraz to właściwie nasi przyjaciele. Poza zawodowymi relacjami,
jesteśmy dla siebie partnerami do ciekawych życiowych rozmów.

Jesteśmy
profesjonalistami
zakochanymi w zawodzie,
dla których medycyna
estetyczna to prawdziwa
pasja. Właśnie ta miłość
do zawodu przekłada się
na efekty terapeutyczne.

ROZWÓJ BEZ KOŃCA
Edytę Słupczewską trudno namówić o mówienie o sobie, za to o gabinecie,
kosmetologii i medycynie estetycznej może opowiadać bez końca. Wciąż
ją fascynują. Zawód wykonuje z tą samą pasją, co dziesięć lat temu. Z tym
samym zaangażowaniem konsultuje pacjentów i prowadzi ich terapie, które
przede wszystkim muszą być dobre dla nich. O skórze wie wszystko, ale
wciąż się doskonali – uczestniczy w prestiżowych branżowych konferencjach w kraju i zagranicą, utrzymuje cenne zawodowe kontakty, pozwalające
na wymianę doświadczeń i obserwowanie bieżących osiągnięć medycyny
estetycznej. Dba, by jej współpracownicy rozwijali umiejętności, więc inwestuje także w ich wiedzę.
Reﬂeksja przed drugą dekadą? – Jestem szczęśliwa. Mam supernowoczesny gabinet, znakomity zespół. Za niczym nie muszę już gonić, ale skupić
się na rozwijaniu marki. Dermalogica jest liderem na rynku kosmetologii
w Polsce i to się nie zmieni.

TO, CO NAJLEPSZE
Największym kapitałem Instytutu Dermalogica – poza kadrą – jest imponująca oferta. Pacjenci mogą korzystać z kilkudziesięciu zabiegów na twarz,
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„Nigdy Nie marzyłam
o sukcesie, pracowałam
na niego”
Rozmowa z Edytą Słupczewską, właścicielką
Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
Dermalogica
Pamięta Pani pierwszy dzień we własnym gabinecie?
Otwarcie Dermalogica było to dla mnie najważniejszym wtedy wydarzeniem w życiu. Przecinałam wstęgę z uczuciem, że oficjalnie zaczyna się
coś, co tak długo planowałam i do czego dążyłam – budowanie własnej
marki. Słowem, że spełniam swoje marzenie. Towarzyszyły temu ogromne, różne emocje.
Jakie – ekscytacja, strach?
Wszystkie po trochu, ale nigdy, nawet przez chwilę, nie pomyślałam, że
mogłoby mi się nie udać. Nie wynika to z wysokiego mniemania o sobie,
ale z tego, że tak bardzo zaangażowałam się w realizację celu i tyle pracy
włożyłam w naukę, że porażka nie wchodziła w grę. Uznałam, że konsekwencja w pracy musi przynieść efekty.
Skąd tak niezachwiane przekonanie? Otwierała Pani gabinet jako osoba bardzo młoda, dopiero po studiach.
Wyniosłam je z domu. Moi rodzice od lat pracują w handlu i zawsze mi
powtarzali – jeśli dobrze wykonujesz pracę, uda się, a sukces przyjdzie
sam, także finansowy. Słyszałam to od dzieciństwa i tego się trzymam.
W rodzicach miałam zawsze ogromne wsparcie, w dużej mierze dzięki
nim możliwe było otwarcie gabinetu.
Na jakim etapie była kosmetologia, gdy Pani się nią zainteresowała?
Kompletnie nie da się tego porównać z dzisiejszymi czasami. Kiedy
mówiłam, na jakie studia się wybieram, większość osób nie wiedziała,
o czym w ogóle mówię – czy kosmetologia związana jest z kosmetyką
czy kosmosem (śmiech). Kierunek raczkował także na uniwersytecie i nie
był tak rozwinięty, jak obecnie. Zainteresowałam się kosmetologią dużo
wcześniej, bo sama miałam problemy ze skórą. Zafascynowała mnie ta
dziedzina, czułam, że ma przyszłość i to się potwierdziło. Przez dziesięć
lat kosmetologia rozwinęła się nieprawdopodobnie.

popularną teraz technologią HIFU. To świetny zabieg, ale bardzo drogi –
kosztuje kilka tysięcy. Tymczasem obserwując jej skórę widzę problem,
który da się równie skutecznie, jeśli nie lepiej, rozwiązać zabiegami za
kilkaset złotych. Po co mam ją namawiać na coś kosztownego?
To rzadka postawa wśród kosmetologów.
Być może, ale ja nie umiem działać nieuczciwie. Zawsze proponuję to,
co będzie dla pacjenta najlepsze, a nie co jest modne. Na dłuższą metę
to bardziej opłacalne, bo pacjenci mi ufają, wiedzą, że chcę im pomóc
spełniać marzenia o pięknej skórze. Dlatego są ze mną od lat.

Mogła Pani wybrać licencjat, a tymczasem zdecydowała się Pani na
długoletnie studia.
Nigdy nie idę na łatwiznę. Jeśli już się za coś zabieram, to w maksymalnym wymiarze. Dlatego postawiłam na dłuższą drogę. Zamiast słabszej
szkoły w pobliżu, wybrałam Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Było ciężko,
bo jestem rodzinna, a to daleko od Koszalina. Bywałam tu raz w miesiącu, ale uparłam się, zacisnęłam zęby. Było warto, bo mam porządne
wykształcenie, co jest nieodzowne w moim zawodzie.

Kim są pacjenci Dermalogica?
Przekrój wiekowy jest bardzo szeroki: od nastolatek z trądzikiem, po seniorki walczące ze zmarszczkami. Panie, ale też panowie. Najczęściej kosmetologią interesują się osoby po czterdziestym roku życia, a najwięcej
pacjentów mamy w wieku 50-60 lat. Oferta dla takich osób jest ogromna,
a terapie niezwykle efektywne.

Jakie były początki gabinetu?
Zaczynałam sama, z jednym laserem, ale umiałam na nim dobrze pracować, więc miałam świetne efekty terapeutyczne. Do tej pory uważam, że
technologia to jedno, a umiejętność jej wykorzystania to drugie. Czasem
nie trzeba wcale sięgać po najlepsze urządzenia, żeby osiągnąć wspaniały efekt. Na przykład: przychodzi do mnie pacjentka zainteresowana

Co w tej chwili jest na topie, jeśli chodzi o zabiegi?
Od dłuższego czasu obserwuję, że medycyna regeneracyjna. Nie chcemy
już zmieniać rysów twarzy, ale zachować swoje naturalne rysy i wyglądać
pięknie. Dbamy o naturalne piękno.

6

7

Czy są jakieś zabiegi, które przez te dziesięć lat nie wyszły z mody?
Tak – kwasy (peelingi medyczne), lasery i mezoterapia. To złota trójka
kosmetologii. Wykonując nawet jeden z nich regularnie, zawsze będziemy wyglądać dobrze. Oczywiście dobieramy metodę w zależności od
problemu – inna sprawdzi się w walce z przebarwieniami, naczynkami,
inna z trądzikiem czy w proﬁlaktyce starzenia. Generalnie nie ma reguły,
zabiegu uniwersalnego ani najczęściej wykonywanego. Dla mnie priorytetem jest po prostu piękna skóra, więc zawsze proponuję działania, które
skłonią ją do pracy, tak by była naszą wizytówką. Co z tego, że zaczniemy walczyć ze zmarszczkami, jeśli sama skóra będzie w złej kondycji?
Lepiej zadbać o jej ogólne zdrowie i wygląd. Poza tym w pewnym wieku
zmarszczki tylko dodają twarzy uroku.
Ale w ofercie Dermalogica regularnie pojawiają się nowości.
Owszem, ale nigdy nie wprowadzam czegoś, co nie działa, a wszystko
zawsze testuję najpierw na sobie. Dzięki temu pacjenci nie są zaskoczeni
żadnymi reakcjami, ponieważ znam je z autopsji i mogę uprzedzić, co
i kiedy będzie się działo. Czują się wówczas pewniej. Przygotowując ofertę trzeba reagować na rzeczywistość i bieżące potrzeby.
Co to znaczy?
W medycynie estetycznej nie robi się dalekosiężnych planów, bo branża
zbyt dynamicznie się rozwija. Nie ma co planować zakupów urządzeń za
dwa lata, bo przez ten czas pojawi się kilka nowocześniejszych. Same
technologie może nie zmieniają się aż tak szybko – idzie za tym całe
zaplecze w postaci badań czy certyﬁkatów, ale jeśli chodzi o preparaty,
to ich składy mogą się zmienić w ciągu kilku miesięcy. Czasem są to niuanse, a zupełnie zmieniają właściwości czy podnoszą jakość substancji.
Czy w historii kliniki Dermalogica były punkty zwrotne, które znacząco
wpłynęły na jego lub Pani rozwój?
Najważniejszym punktem zwrotnym był zakup w 2016 r. lasera Alma Harmony Pro, urządzenia z najwyższej półki, który otworzył ogromne możliwości zabiegowe i podniósł prestiż gabinetu. Dermalogica była pierwszą
kliniką w regionie z tak zaawansowanym urządzeniem. Wiele nauczyły
mnie też trudności i wyzwania. Traktuję je jak kolejne, cenne doświadczenia, z których warto wyciągnąć wnioski i naukę. Między innymi dzięki
nim jestem dziś bardziej uważna, świadoma, bardziej ufam swojej intuicji.
W ciągu dziesięciu lat gabinet przeszedł kilka metamorfoz. Lubi Pani
zmiany?
Staram się skupiać na sprawach bieżących, ale z drugiej strony ciągle myślę, co chciałabym jeszcze stworzyć, zmienić, ulepszyć. Jeśli przestrzeń
okazuje się niewystarczająca do potrzeb, to podejmuję decyzję o powiększeniu gabinetu. Tak już zdarzyło się dwa razy – dokupiłam lokale obok
gabinetu, by zyskać nowe pomieszczenia. W tej chwili obok mam już tylko
windę (uśmiech). Podobnie działam z zabiegami – jeśli pojawia się coś
nowego i widzę, że jest naprawdę skuteczne i godne uwagi, robię wszystko, żeby zabieg u siebie wprowadzić.
Jakie cechy pomagają Pani w rozwijaniu ﬁrmy?
Ciężko mówić o sobie... Myślę, że profesjonalizm oraz umiejętność robienia wielu rzeczy naraz, bo poza zabiegami organizuję pracę zespołu,
prowadzę stronę, zajmuję się marketingiem itd. Na pewno pomaga mi
sumienność. Jestem bardzo pracowita, perfekcyjna i pedantyczna, ale
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w dobrym tego słowa znaczeniu. Myślę, że jestem odważna. Zaczynałam
jako młodziutka dziewczyna z ogromnym kredytem, ale wierzyłam, że
dam radę. Bardzo pomaga mi to, że mam szczęśliwe życie prywatne –
wspaniałego męża i rodziców, którzy nigdy nie podcinali mi skrzydeł, ale
przeciwnie – dmuchali w moje żagle i motywowali do pracy.
Ile osób pracuje w Dermalogica?
Zaczynałam sama, w tej chwili jest nas jedenaścioro: czterech lekarzy,
specjalistka od makijażu permanentnego oraz pięć kosmetolożek. Zespół
powiększał się sukcesywnie, wraz z zapotrzebowaniem na usługi. Zawsze powtarzam, że jesteśmy profesjonalistami zakochanymi w swoim
zawodzie, dla których medycyna estetyczna to prawdziwa pasja. Właśnie
ta miłość do zawodu przekłada się na świetne efekty terapeutyczne.
Jaką jest Pani szefową?
Na pewno nie surową. Przede wszystkim nie
ma takiej potrzeby, bo się lubimy i cenimy.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją
część pracy. Nie tworzę podziałów szef –
podwładny, nikt się nie spina, kiedy pojawiam
się w gabinecie. Dbam o pracowników, o ich
rozwój. Jeśli trzeba pomagam, czasem robię
im niespodzianki. Jakiś czas temu kupiłam
najbardziej profesjonalny fotel do masażu,
który pomaga pacjentom zrelaksować się
w oczekiwaniu na zabieg, ale również służy
współpracownikom, aby mogli zrelaksować
się po pracy, czy pomiędzy zabiegami. Zadowolony, doceniony pracownik oddaje ﬁrmie
serce.

Co jest wyróżnikiem Dermalogica, jej największą siłą?
Nie ma w regionie drugiej placówki z tak szeroką ofertą usług. Mamy
dwadzieścia najbardziej zaawansowanych urządzeń, dzięki którym możemy poradzić sobie z likwidacją niemal każdego problemu na twarzy
i ciele. Dziesięć lat temu to była jednoosobowa działalność, a teraz jedenastoosobowy zespół znakomitych lekarzy i kosmetologów, specjalizujących się we wszystkich procedurach. Zapotrzebowanie na zabiegi jest
tak duże, że wydłużyliśmy czas pracy do 12 godzin. Myślę, że wyróżnia
nas też atmosfera i dobra energia, którą tworzymy. Mam na myśli i ludzi,
i miejsce. Otoczenie pracy, estetyka, czystość są dla mnie niezwykle istotne – sama zwracam na to uwagę, gdy jestem w innych miejscach. Ważny
jest piękny wystrój i niuanse – ładny zapach, piękne dekoracje, kwiaty.
Pacjenci często nam mówią, że czują się u nas po prostu dobrze, a na to
składają się najdrobniejsze detale, jak choćby elegancka ﬁliżanka do kawy.

Jestem szczęśliwa. Mam
supernowoczesny gabinet,
znakomity zespół.
Za niczym nie muszę
już gonić, ale skupić się
na rozwijaniu marki.
Dermalogica jest liderem
na rynku kosmetologii
w Polsce i to się nie zmieni.

A czego Pani wymaga od zespołu?
Przede wszystkim profesjonalnego podejścia, ale również dobrego, ciepłego kontaktu
z pacjentami. Nie chodzi o wymuszoną uprzejmość, ale autentyczną empatię. Nauczyć się można wszystkiego, natomiast osobowości nie zmienimy i ten aspekt dla mnie jest kluczowy. Zatrudniam osoby kulturalne,
pracowite i zaangażowane. Muszą mieć skończone studia kosmetologiczne, bo uważam, że to świadczy o poważnym podejściu do zawodu.
Natomiast nie muszą mieć wielkiego doświadczenia. Traﬁały do mnie
osoby początkujące albo które nie miały okazji pracować z nowoczesnymi technologiami, jakie mam w gabinecie, ale gdy czułam w nich dobry
charakter czy predyspozycje, zawsze dawałam im szansę. Od długiego
czasu mój zespół się nie zmienia, więc to dobre „inwestycje”.
Kiedy zaczynała Pani pracę, w Koszalinie nie było innych gabinetów
tego rodzaju. Teraz jest ich sporo, wciąż powstają nowe. Nie boi się
Pani konkurencji?
Nie muszę. Uważam, że rynek jest duży i pomieści każdego. Nie warto tracić energii na walkę o pacjentów, warto mieć swoją specjalizację
i charakter. Szczerze mówiąc, nie oglądałam się nigdy na rynek lokalny.
Inspirowały mnie kliniki polskie czy zagraniczne, bo bardzo mi zależało,
żeby pacjenci mieli na miejscu klinikę równą klasą tym najlepszym. Od
zawsze robię swoje, wszystko opracowuję i wymyślam sama, włącznie
z tekstami i opisami zabiegów na naszej stronie internetowej. Nigdy nikogo nie kopiowałam, bo to droga donikąd.

Co dla Pani oznacza słowo
„sukces”?
Odpowiem cytatem Estee
Lauder: „Nigdy nie marzyłam
o sukcesie, pracowałam na
niego”. Uważam, że to bardzo
mądre słowa.

Sukces to jednak też pieniądze, w tej branży zwłaszcza.
Nie postrzegam sukcesu przez
pryzmat pieniędzy. Nie zaczynałam z myślą, żeby strasznie
dużo zarabiać i nie to mnie motywuje. Finansowe korzyści to
nagroda za ciężką pracę, a nie
cel sam w sobie. Dla mnie sukcesem jest możliwość rozwijania swojej marki na własnych
zasadach i wybierania z rynku najlepszych produktów. Wszystko inwestuję
w gabinet, to w zasadzie moje trzecie dziecko. Niektórzy kupują domy, ja
nowe urządzenia (uśmiech). Dermalogica jest dzięki temu jedną z najnowocześniejszych placówek medycyny estetycznej w Polsce i za granicą.
Jest Pani zapracowaną mamą. Czy łączenie tych ról jest dla Pani trudne?
Macierzyństwo to kolejny etap w życiu i nie postrzegam go jako trudnego.
Mnóstwo mam z powodzeniem prowadzi ﬁrmy. Oczywiście, nie jest idealnie. Mam dwoje dzieci – sześcioletniego synka i sześciomiesięczną córkę
i nie będę udawać, że zawsze jest kolorowo. Dzieci ząbkują, chorują, zdarzają się nieprzespane noce. Nasze życie wymaga logistyki, ale udaje się.
Dobrze się z mężem zorganizowaliśmy, jesteśmy dla siebie wsparciem
i wszelkie zmiany i trudności nas jeszcze bardziej wzmacniają i zbliżają.
Nie kusiło Pani, żeby zrezygnować z pracy kosmetologa i zamiast pracy z pacjentami skupić się tylko na prowadzeniu gabinetu?
Nigdy! Dla mnie praca z pacjentem jest tak ważna i tak ją lubię, że nie
wyobrażam sobie, żebym miała z tego zrezygnować. Często rozmawiam
z kosmetologami i wielu z nich po latach bardzo ciężkiej pracy rzeczywiście porzuca praktykę na rzecz rozbudowy czy rozwoju swojego biznesu. Dla mnie satysfakcją jest praca z ludźmi, wszystko inne to tematy
poboczne. Nigdy nie osiądę na laurach, za bardzo kocham swoją pracę.
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Régene
Dla skóry, ciała i umysłu
Kiedy Karolina Maciejewska zaczęła przygotowywać się do otwarcia własnego gabinetu
kosmetologicznego, szukała nazwy, która najpełniej kojarzyłaby się z tym miejscem. Stanęło
na Régene z dopełnieniem „Skin, Body, Mind”, które przywodzić ma na myśl regenerację skóry,
ciała i umysłu. Gabinet jest inny niż większość działających na rynku, tak jak oryginalna jest
prezentowana przez nas sesja fotograficzna, która symbolicznie streszcza jego przesłanie.
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ani Karolina wyjaśnia: - Nie chciałyśmy, aby gabinety były jak
inne. Przede wszystkim pragnęłyśmy uniknąć presji czasu,
odczucia działania w pośpiechu. Dlatego w naszej recepcji nie
ma zegara, zabiegi umawiamy z zapasem czasowym, nie używamy
telefonów komórkowych, mówimy ściszonym głosem. W tle sączy
się łagodna muzyka, oświetlenie jest stonowane. Prócz profesjonalnie wykonanych zabiegów, nasi goście zawsze mogą liczyć na miłą
rozmowę i dawkę pozytywnej energii, która jest dla nas niezwykle
istotna. Panie natychmiast odczytały nasze intencje. Same z siebie
rezygnują z „komórek”, często przychodzą wcześniej niż umówiona
pora i po zabiegu siadają jeszcze na krótszą czy dłuższą chwilę, sięgając po książkę albo czasopismo, żeby się wyciszyć. Regenerację
pojmujemy jako przywrócenie komfortu nie tylko fizycznego, ale
również psychicznego. Wszyscy się spieszymy, w każdym obszarze
życia, nie wyłączając dbania o urodę. Na szczęście coraz więcej osób
zdaje sobie z tego sprawę i zwalnia nie tylko tempo życia, ale również wraca do naturalnych form, metod, środków.
Zakres usług gabinetu to kosmetyka i kosmetologia oraz medycyna estetyczna - oferujemy zabiegi dotyczące skóry twarzy i całego
ciała. Jest również makijaż, nauka makijażu i kursy dla profesjonalistów. Tym co nas wyróżnia, są terapie naturalne, w tym wywodząca się z Indii depilacja nicią i akupunktura kosmetologiczna. Nasza
terapeutka ma duże doświadczenie i rozległą wiedzę. Zabiegi
akupunktury estetycznej są spektakularne, dotyczą 100 tak zwanych punktów młodości na twarzy i dekolcie. Zmienia się po nich
samopoczucie, zagęszczenie i dotlenienie skóry. Niemal tak, jak po
liftingu – z tym, że jest to lifting nieinwazyjny. Myślałyśmy, że trzeba
będzie panie namawiać do akupunktury estetycznej, a tymczasem
zainteresowanie nią wielokrotnie przerosło nasze oczekiwania. Dlatego, idąc za ciosem, wprowadzamy inną naturalną formę relaksacji,
a mianowicie masaż dźwiękiem mis tybetańskich.
Otwarciu gabinetu towarzyszyła specjalna sesja fotograficzna.
Zdjęcia wykonał znakomity fotografik Wojciech Gruszczyński,
z którym Karolina Maciejewska współpracuje od siedmiu lat –
ostatnio przy projekcie #portretdoskonaly. Pani Karolina komentuje: - Sesja to nawiązanie do starożytnego Egiptu, czyli źródeł
świadomej dbałości o urodę. Chcieliśmy podkreślić, że w Régene
nie my jesteśmy najważniejsze, a nasze klientki. One, wobec wielu
wypełnianych obowiązków, często mają mało czasu dla siebie, dlatego symbolicznie postawiliśmy je w centrum.
Zespół Régene
Karolina Maciejewska: kosmetolog, szkoleniowiec, absolwentka
Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu. Wizażystka z 10-letnim doświadczeniem. Pracuje z klientami
indywidualnymi, a także przy sesjach zdjęciowych, programach TV,
eventach. Jest współautorką Warsztatów Stylu prowadzonych od
kilku lat na terenie całej Polski.
Małgorzata Zoruk: dyplomowany kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem, wizażystka. Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia,
Urody i Edukacji w Poznaniu. Ukończyła również liczne kursy z zakresu medycyny estetycznej m.in. w Polskim Instytucie Medycyny
i Kosmetologii we Wrocławiu.
Aleksandra Hliwa: technik usług kosmetycznych i wizażystka. Tworzy naturalne, delikatne stylizacje rzęs, podkreślające wrodzone
piękno pań.
Caroline Rynkiewicz: terapeutka medycyny chińskiej i akupunkturzystka. Absolwentka Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki
Zdrowia w Krakowie. Ukończyła również specjalizację w zakresie
akupunktury estetycznej i kosmetologicznej na poziomie podstawowym i zaawansowanym w Wrocławskiej Akademii Akupunktury
i Medycyny Naturalnej.

Régene, Koszalin, ul. Bałtycka 2 lok.10
(kompleks dawnej restauracji Zorza)
Kontakt telefoniczny: 692 914 911
regene.kontakt@wp.pl
regene.pl
I
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Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Asystent fotografa: Marek Brzeziński
Modelka: Oliwia Grzyb
Model: Tomasz Kłos
Stylizacje: Elżbieta Maksimiuk
Makijaż: Karolina Maciejewska, Aleksandra Hliwa, Małgorzata Zoruk
Projekt wnętrz: Julianna Pietrzak
Wykonanie wnętrz i mebli: Sławomir Olszewski- D4Lux
Specjalne podziękowania: Pracownia Tortów Monika Rudnicka, Hodowla
kotów Amoris Sentire, Weronika Zoruk
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Perfect Skin
Odkrywanie piękna

Najlepsze dostępne na rynku zabiegi kosmetologiczne, wysoko wykwalifikowany zespół, niezwykła
atmosfera, najwyższa jakość obsługi klienta przy zachowaniu atrakcyjnych cen – to filozofia Perfect
Skin. Salon istnieje od wielu lat. W ostatnim czasie wzbogacił się w znakomity, najwyższej klasy,
laser do bezbolesnej depilacji Motus AX. Dla poszukujących profesjonalnej pielęgnacji Klinika
Perfect Skin to najlepszy adres.

W

łaścicielka Perfect Skin, Katarzyna Buttinghaus, z branżą
jest związana od 14 lat, a więc czasów, gdy kosmetologia
dopiero raczkowała. Od początku pracowała na własny
rachunek, a obecna siedziba to spełnienie jej marzeń o własnym,
ekskluzywnym salonie. Dotąd mieścił się on przy ulicy Dworcowej.
Niedawno przeniósł się do nowego budynku z dużym parkingiem
przy ulicy Lubuszan 2, tuż za osiedlem Wenedów. Miejsce jest kameralne i położone zaledwie 10 minut od centrum miasta. Ma wygodny, bezpłatny parking i zapewnia możliwość dyskretnego korzystania z wizyt.

elegancka i stylowa nad czym właścicielka pracowała z projektantką wnętrz i od wejścia nie pozostawia wątpliwości, że dba się w tym
miejscu o piękno i urodę. – Przede wszystkim chciałam powiększyć
przestrzeń, żeby klientki mogły korzystać z zabiegów w jeszcze bardziej komfortowych niż dotąd warunkach – podkreśla Katarzyna
Buttinghaus. – Wiele z nich jest z nami od lat i już doceniło zmianę
lokalizacji, a najważniejsza i tak pozostaje najwyższa jakość naszej
pracy i pasja, z jaką ją wykonujemy.
Katarzyna Buttinghaus, specjalizuje się w zabiegach kosmetologii estetycznej. W zespole jest Ewelina Fil-Lipińska, dyplomowana
kosmetolog z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, ekspertka
zabiegów anty-aging i kształtowania sylwetki oraz depilacji lase-

W salonie jest wygodna recepcja i dwa kompleksowo wyposażone
gabinety. Wkrótce dołączy do nich trzeci. Całość jest niezwykle
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rowej i fototerapii. O tych dziedzinach wie wszystko, ale wykonuje
też inne zabiegi kosmetologiczne na twarz i ciało, będące w ofercie
salonu.
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, w tym iniekcje toksyny botulinowej, przeprowadza współpracujący z Perfect Skin dr Przemysław Leyko, chirurg oraz lekarz medycyny estetycznej z wieloletnim
doświadczeniem, cieszący się ogromnym zaufaniem klientek.
Menadżerką salonu jest Marta Prokopowicz, wspierająca zespół
w obsłudze klienta. – Naszą misją jest odnowa naturalnego piękna
oraz poprawa wyglądu kobiet i mężczyzn w każdym wieku – podkreśla. – Wierzymy, że piękno tkwi w każdym z nas, a rolą naszych
ekspertów jest jego pielęgnacja i odnowa. Dbamy o dobre samopoczucie naszych gości, przyjemną atmosferę i pełne zadowolenie,
które gwarantują efekty przeprowadzanych procedur.
Od niedawna autoryzowana Klinika Perfect Skin dysponuje laserem aleksandrytowym Motus AX. To urządzenie najnowszej generacji i nie ma sobie równych w depilacji. Zalety lasera można długo
wymieniać: jest szybki, nieinwazyjny, bezpieczny i bardzo skuteczny, ale przede wszystkim zupełnie bezbolesny. O tym, jak ważna
to rzecz, wie każdy, kto próbował depilacji laserami diodowymi.
Zawsze powodują one mniejszy lub większy dyskomfort, a często
ból wymagający intensywnego chłodzenia czy będący przeszkodą
do wykonania zabiegu w ogóle. Motus AX te nieprzyjemności całkowicie eliminuje. – Klienci mający wcześniejsze doświadczenia
z depilacją są zaskoczeni, że zabiegi są nieodczuwalne, nawet w bardzo wrażliwych okolicach jak twarz, pachy czy bikini, także głębokie
– podkreśla Ewelina Fil-Lipińska. – Delikatność zabiegu idzie w pa-

I

89

I

I

I

zdrowie i uroda

I

rze z jego wysoką skutecznością i wszechstronnością. Pracowałam
z wieloma laserami, ale ten jest zdecydowanie najlepszy.
Motus AX operuje falą 755 nm i radzi sobie nawet z jasnymi włosami, co jest poza zasięgiem większości laserów i wyklucza możliwość
korzystania z procedury. Warto przetestować ją na własnej skórze,
tym bardziej, że salon obecnie oferuje depilację w niezwykle konkurencyjnych cenach.
Co prawda Motus AX umożliwia przeprowadzenie zabiegów o każdej porze roku, ale jesień i zima to dobry okres, by zacząć przygotowywać ciało na cieplejsze miesiące, a zabiegi depilacji – pamiętajmy!
– wykonujemy w seriach. – Depilacja laserowa budzi ogromne zainteresowanie i jest ono coraz większe – mówi Ewelina Fil-Lipińska.
– Także wśród mężczyzn i nastolatek. Wśród naszych klientów jest
coraz więcej panów, którzy również decydują się na depilację ciała. Motus AX jest odpowiedni dla osób w każdym wieku, także tych
z niskim progiem bólu. Można nim wydepilować każdy obszar ciała.

jej świeży i wypoczęty wygląd. Zabiegi przeprowadza wspomniany
już dr Przemysław Leyko, co jest gwarancją bezpieczeństwa procedury. Pacjentki przed zabiegiem są dokładnie konsultowane, każda
otrzymuje też indywidualny plan terapii.
– Serdecznie zapraszamy do śledzenia nie tylko tego wydarzenia na
naszej stronie oraz w mediach społecznościowych, a na wszystkie pytania odpowiemy szczegółowo – zachęca Marta Prokopowicz. – Na
wizytę można umówić się przez recepcję gabinetu lub telefonicznie.

Depilacja laserowa to specjalność Perfect Skin, ale w ofercie jest
mnóstwo innych zabiegów kosmetologicznych i medycyny estetycznej, m.in.: wyszczuplające, odmładzające, nawilżające, wykonywane z użyciem najnowszych technologii. Są wśród nich: Hifu 4D,
Plasma Handy, Dermapen, Profhilo, peelingi medyczne, mezoterapia igłowa, lipoliza iniekcyjna, nici pdo i cog, osocze bogatopłytkowe, kwas hialuronowy, a także makijaż permanentny. Dobór zabiegu poprzedza zawsze bezpłatna konsultacja.

Perfect Skin
ul. Lubuszan 2, Koszalin
tel: 507 513 183
www.perfectskin-koszalin.pl
perfectskin.koszalin@gmail.com
www.facebook.com/PerfectSkinMedycyna

Cyklicznie – raz w miesiącu – w Perfect Skin odbywa się, cieszący się
ogromnym zainteresowaniem Botox Day. Toksyna botulinowa osłabia siłę skurczu mięśni czoła, brwi, okolic oczu oraz powiek dolnych,
które powodują zmarszczki, a tym samym odmładza twarz, nadaje
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Jesteśmy po to, aby Twoje stopy były w najlepszych rękach

Drodzy Pacjenci,
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość,
a kolejne dni świąt Bożego Narodzenia żyją swoim niepowtarzalnym pięknem.
Niech Nowy Rok 2021 obfituje w pomyślność, szczęście i same sukcesy.
A my korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować Wam
za zaufanie, jakim nas obdarzacie każdego dnia. Spełniajmy marzenia!
Zespół Podologica - Instytut Zdrowych Stóp

Koszalin ul. Kościuszki 7, Gabinet 117 (1 piętro), kom. 512 855 900, www.podologica-koszalin.pl
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OKULARNIA
zawsze na czasie

Śledzimy tendencje rynkowe, postęp technologiczny w okulistyce oraz zmieniające się trendy modowe,
systematycznie przenosząc do oferty Okularni najwartościowsze nowości.

K

omfort widzenia i zdrowie oczu naszych Klientów są dla
nas priorytetami. Dlatego wyposażyliśmy Okularnię w nowoczesny sprzęt diagnostyczny o jakości przewyższającej
aktualny standard. Wykorzystując go oraz najnowszą wiedzę optometrystyczną, gwarantujemy każdemu dobór okularów i szkieł
kontaktowych idealnie dopasowanych do jego potrzeb.

Wybór okularów jest ważną decyzją również ze względów estetycznych - widzimy je codziennie, przeglądając się w lustrze i widzi
je każdy, kto na nas patrzy. Można powiedzieć, że okulary świadczą
o nas - powinniśmy się w nich czuć dobrze. Aby umożliwić Państwu
wybór najodpowiedniejszych, wciąż poszerzamy paletę dostępnych
w Okularni marek opraw okularowych. Ostatnio wprowadziliśmy
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Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku
życzy
Zespół Okularni

I

do sprzedaży kolejne marki, a wśród nich: Boss, Love Moschino, Guess, Tous, Furla, Marc Jacobs, Emporio Armani, Carolina Herrera,
Ray Ban, Polo Ralph Lauren.
Nasi klienci już o tym wiedzą, nowi mogą się przekonać, odwiedzając
nasz koszaliński salon przy ulicy Poprzecznej 1/a (kompleks Czerwona Torebka), że zadbaliśmy o wygodę każdego gościa. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, jeżdżący na wózkach, nie zastaną u nas
żadnych przeszkód - schodów, progów czy zbyt wąskich drzwi. Zmotoryzowani doceniają fakt, że łatwo do nas dotrzeć i znaleźć miejsce
parkingowe. Ze wszystkimi spotykamy się w jasnym i przytulnym
wnętrzu, każdemu poświęcając tyle samo uwagi i czasu.
Czekamy na Państwa.
Do zobaczenia w Okularni!

Salony Optyczne OKULARNIA
Koszalin, ul. Poprzeczna 1a
tel.: +48 735 008 009
Sianów, ul. Armii Krajowej 20
tel.: +48 606 500 142
I
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Jak łagodzić bóle mięśniowe?
Autor: Artur Ratyński

Bóle mięśni i stawów, niezależnie od tego, co stanowi ich przyczynę, mogą być bardzo dokuczliwe. Istnieje jednak wiele sposobów na ich łagodzenie. Pomóc mogą zabiegi fizjoterapeutyczne, kremy oparte
na naturalnych składnikach, a nawet domowe sposoby.

B

Ból przewlekły trwa dłużej i jest do pewnego stopnia oporny na leczenie. Jest on zwykle związany z długotrwałym schorzeniem, jak
na przykład choroba zwyrodnieniowa stawów. W niektórych przypadkach, jak na przykład w fibromialgii, przewlekły ból jest głównym objawem charakteryzującym schorzenie. Przewlekły ból może
być wynikiem uszkodzenia tkanek, ale bardzo często jest związany
z uszkodzeniem nerwów.

óle mięśni i stawów mogą mieć bardzo wiele rozmaitych
przyczyn. Jednak niezależnie od tego, czy mamy do czynienia
z chorobami zapalnymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie
stawów, czy z zespołami bólowymi tkanek mięśni, np. takimi jak
fibromialgia, zazwyczaj zastosowanie odpowiednio dobranej fizjoterapii pozwala odczuć wyraźną poprawę.
Ból mięśniowy ostry i przewlekły

Klasyfikacja bólu może również odnosić się do jego lokalizacji, rodzaju tkanki lub narządu, która jest dotknięta bólem. Ból może być
określony na przykład jako ból mięśni, ból stawów, czy tkanek okołostawowych (ból więzadeł, ścięgien, przyczepów mięśniowych).
Niektóre rodzaje bólu same w sobie stanowią chorobę, jak na przykład ból mięśniowo-powięziowy, który jest wyzwalany poprzez

Istnieje wiele sposobów kategoryzacji bólu – np. możemy rozróżnić
ból ostry i przewlekły. Typowo ostry ból pojawia się nagle i trwa
przez określony czas. Zwykle jest on związany z uszkodzeniem tkanek, takich jak kości, mięśnie czy narządy, a jego wystąpienie bywa
związane z niepokojem lub napięciem emocjonalnym.
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Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy
punkty spustowe umieszczone w mięśniach, czy ból w fibromialgii
związany z punktami tkliwymi i nieprawidłową amplifikacją bólu.
Zabiegi, które łagodzą ból
Fizjoterapia nie zastąpi konsultacji lekarskich w fibromialgii, ale
może stanowić dopełnienie innych form leczenia. Sama w sobie
fizjoterapia skoncentrowana jest na naturalnych metodach leczniczych, a więc za pomocą rozmaitych bodźców pomaga przywrócić
organizm do stanu równowagi. W efekcie może stanowić istotną
pomoc w łagodzeniu wielu dolegliwości, w tym bólów.
Termoterapia – oddziałuje ciepłem lub zimnem na konkretne miejsca bólowe, a wśród nich m.in. na tzw. punkty spustowe – włókna
mięśniowe o wzmożonym napięciu, często tworzące zgrubienia,
np. w kształcie guzków, których ucisk może wyzwalać ból. Zabiegi cieplne zmieniają wrażliwość receptorów, poprawiają krążenie,
a nawet mogą wpływać na przemiany chemiczne w obrębie tkanek.
Do tego typu zabiegów zalicza się m.in. laseroterapię oraz promieniowanie światłem podczerwonym.
Szczególnym rodzajem termoterapii jest krioterapia, czyli leczenie
zimnem. Zimne powietrze bądź zimne okłady rozluźniają mięśnie,
a przy tym zwalniają przemianę materii, przyspieszają cofanie się
obrzęków oraz hamują procesy zapalne. Zabiegi z zastosowaniem
niskiej temperatury, jeśli stosowane są przez dłuższy czas, podwyższają próg bólu oraz zmniejszają pobudliwość włókien nerwowych.
Z tych powodów zabiegi tego typu są szczególnie zalecane w fibromialgii.

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie
Badania z zakresu medycyny pracy
Badania kierowców w transporcie drogowym
i kandydatów na kierowców
Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy
Szczepienia ochronne

Hydroterapia – to wszelkie zabiegi wykorzystujące lecznicze właściwości wody, w tym hydromasaże i różne rodzaje kąpieli leczniczych. W przypadku hydromasażu, strumienie wody skierowane
w odpowiednie miejsca stymulują i relaksują punkty zapalne. Natomiast podczas kąpieli ważny jest kontakt z ciepłem i wodą, a czasem
również dodatkowe wykonywanie ćwiczeń oporowych. Woda korzystnie wpływa m.in. na elastyczność mięśni oraz na krążenie. Bóle
kręgosłupa, mięśni czy stawów, właśnie dzięki hydroterapii mogą
zostać zminimalizowane lub nawet wyeliminowane.

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

Ultrasonoterapia – polega na zabiegach wykorzystujących
ultradźwięki, a więc fale akustyczne o wysokiej częstotliwości.
Naświetlanie tkanki tego typu falami to rodzaj mikromasażu, który
sprawia, że w danym miejscu ciała podnosi się temperatura i przyspiesza krążenie. Ultrasonoterapia działa przeciwbólowo i rozluźniająco, dlatego zalecana jest m.in. przy bólach mięśni, kręgosłupa,
w chorobach reumatycznych oraz przy nerwobólach.

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

Elektroterapia wykorzystuje w leczeniu różne rodzaje prądów elektrycznych. Wszystkie zabiegi z tej grupy łączy to, że łagodzą one ból,
zmniejszają napięcie mięśni oraz poprawiają ukrwienie tkanek. Zabiegi stosowane w elektrolecznictwie nie tylko zmniejszają ból, ale
działają przeciwzapalnie, zmniejszają obrzęki i usprawniają procesy
odżywcze tkanek.

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

W przypadku dolegliwości bólowych, szczególnie popularna jest
metoda TENS, która polega na przezskórnej stymulacji nerwów.
Stosuje się ją w uśmierzaniu zarówno bólu przewlekłego, jak i ostrego. Działanie przeciwbólowe polega na wygaszaniu bólu poprzez
stymulację nerwów. Metoda TENS jest bezbolesna (odczuwa się jedynie lekkie mrowienie), a za pomocą właściwego urządzenia może
być stosowana także samodzielnie w domu.

reklama

Magnetoterapia. Pole magnetyczne przenika przez całe ciało, dzięki
czemu może dotrzeć do każdej komórki. Leczenie za pomocą pola

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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magnetycznego łagodzi ból, przyspiesza regenerację tkanek i działa
przeciwzapalnie. Magnoterapię stosuje się m.in. w chorobach reumatycznych, chorobach skórnych oraz wszędzie tam, gdzie ważne
jest łagodzenie bólu.

I

mianek, który m.in. wspomaga wydzielanie hormonów przeciwzapalnych (ACTH i kortyzonu).
Problem w tym, że nie każdy ma dostęp do poszczególnych ziół, a samodzielne wykonywanie leczniczych kompozycji to sprawa czasochłonna. A przecież tego typu zabiegi, aby odczuć korzyści, należy
regularnie powtarzać. O wiele łatwiej sięgnąć po dostępne już na
rynku środki, takie jak np. krem proMyalgan. W jego składzie można
znaleźć zarówno wspomniane wyżej ekstrakty z korzenia traganka
błotniastego, korzenia pochrzynu włochatego, czy też z koszyczków
rumianku, ale też ekstrakt z owocu ananasa, który działa korzystnie
na stawy, naczynia wieńcowe, zatoki i układ moczowy. W kremie zastosowano także taurynę, która jest aminokwasem niezbędnym dla
prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
W kremie znajduje się również MSM – siarka organiczna uzyskiwana ze skrzypu polnego. Jest ona niezbędna w procesach regeneracji
i tworzenia nowych komórek. To dzięki niej procesy naprawcze i gojenia zachodzą prawidłowo.

Uzupełnieniem dla zabiegów fizjoterapeutycznych może być masaż. Czasem masaż łączy się z podawaniem rozmaitych leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych, a także środków o działaniu
rozgrzewającym lub chłodzącym. Dzięki temu, że podaje się je miejscowo, można oddziaływać bezpośrednio na te części ciała, w których występują dolegliwości.
Jak samemu zmniejszyć dolegliwości bólowe?
W większości przypadków profesjonalne zabiegi fizjoterapeutyczne będą miały znacznie większy wpływ na stan naszego zdrowia niż
działania, które możemy podejmować samodzielnie. Nie oznacza
to jednak, że sami w ogóle nie możemy sobie pomóc. Istnieje wiele
sposobów, dzięki którym bóle mięśni, stawów oraz inne dolegliwości możemy złagodzić we własnym domu.

Krem proMyalgan został opracowany
przede wszystkim z myślą o osobach
cierpiących z powodu fibromialgii oraz
zespołu przewlekłego zmęczenia. Może
być jednak stosowany wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia z przewlekłymi
bólami mięśni i stawów. Zastosowany na
skórę, w połączeniu z lekkim masażem,
działa odprężająco, kojąco oraz uśmierzająco.

Na przykład możemy samodzielnie wykonać masaż bolesnych miejsc. Oczywiście nie mamy możliwości, aby zająć
się własnymi plecami, ale już np. masaż
w okolicy łydki nie powinien przysporzyć
problemów. Masowanie rozpoczynamy
delikatnymi ruchami. Z czasem masujmy
coraz mocniej, poszukując takich ruchów,
które będą przynosiły zbolałym mięśniom największą ulgą. Na zakończenie
warto delikatnie oklepać masowane
miejsce.

Łagodzenie bólu w fibromialgii
Kilkukrotnie wspomnieliśmy o fibromialgii. Główne objawy tej choroby to przewlekłe, rozlane bóle bóle i sztywność
tkanek okołostawowych, przez co czasem
bywa ona mylona z chorobami reumatologicznymi. Badania obrazowe nie potwierdzają jednak zazwyczaj żadnych nieprawidłowości, co z kolei stanowi pierwszy krok
w stronę zdiagnozowania fibromialgii.
W takiej sytuacji fizjoterapia może okazać
się istotnym elementem leczenia.

Relaksująca kąpiel w bardzo ciepłej wodzie może być natomiast domową formą hydroterapii. Wysoka temperatura
rozluźnia mięśnie i przynosi szybką ulgę
w bólu. Taka kąpiel, szczególnie jeśli do
wody wlejemy kilka kropli olejku zapachowego, może przynieść relaks i ukojenie. Spróbować możemy także masażu
obolałych miejsc przy pomocy prysznica
– warto podczas takiego zabiegu zmieniać natężenie wody, zaczynając od łagodnego strumienia, a potem powoli zwiększając ciśnienie. Na koniec znów powracamy do delikatnego masażu.

- W przypadku fibromialgii należy za
wszelką cenę zapobiegać tendencji do osłabienia mięśni i ich zaników, a różne rodzaje leczenia fizykalnego mogą w tym bardzo pomóc – mówi dr med. Andrzej Lasota. – Ważny jest jednak ostrożny
dobór zabiegów. Niektóre rodzaje fizjoterapii, które jednym chorym
przynoszą ulgę, u innych mogą nasilać dolegliwości – podkreśla.

W domu możemy także zastosować zimne okłady. W przypadku
niektórych osób (często wśród chorych na fibromialgię), ulgę w bólu
przynoszą niskie temperatury, ponieważ spowalniają one przewodnictwo nerwów. W efekcie, zmniejsza się wrażliwość na ból. Do
takiego zabiegu potrzebne będą kostki lodu, które owijamy w bawełniany kawałek materiału. Następnie tego typu kompres przykładamy w obolałe miejsce przez kilka minut. W aptekach dostępne
są także gotowe kompresy żelowe, które można schłodzić w zamrażarce i stosować wielokrotnie.

Zasadniczo, najskuteczniejszym sposobem postępowania w leczeniu fibromialgii może być łączenie łagodnych ćwiczeń usprawniających z krioterapią, ponieważ właśnie ona u bardzo wielu chorych
łagodzi ból. Stosowanie suplementów diety (np. Myalgan), czy też
kremów (np. proMyalgan), ma natomiast znaczenie pomocnicze
i uzupełniające.

Lecznicze okłady można też wykonywać z ziół i innych roślin. Np.
korzeń traganka błoniastego poprawia krążenie i przepływ krwi,
wspomaga usuwanie toksyn i jest szczególnie korzystny dla stawów. Z kolei korzeń pochrzynu włochatego działa korzystnie w stanach zapalnych oraz łagodzi uczucie zmęczenia. Jego dobroczynne
działanie jest szczególnie odczuwalne w przypadku bólów i wzmożonego napięcia mięśni. Na zdrowie pozytywnie wpływa także ru-

Warto podkreślić, że osoba chorująca na fibromialgię powinna
znajdować się pod opieką lekarza (najlepiej doświadczonego w tematyce fibromialgii), który będzie odpowiednio kierował leczeniem,
zarówno dobierając odpowiednie leki, jak i proponując właściwe zabiegi. To samo jednak dotyczy wszystkich osób, które długotrwale
skarżą się na bóle mięśni lub stawów. Tego typu objawów nie należy
bagatelizować.
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PLASTYKA WAŁÓW
OKOŁOPAZNOKCIOWYCH

Zdrowy paznokieć

RATUNEK DLA WRASTAJACYCH PAZNOKCI
USUWANIE OSTEOFITÓW

� 40% pacjentów dotkniętych problemem wrastającego paznokcia ma
przerost wałów okołopaznokciowych

� 90% pacjentów z przerostem wałów tradycyjnie, mimo pomyślnej terapii,

Wrastający paznokieć

będzie cierpiało z powodu nawrotu dolegliwości.
Zaufaj zespołowi chirurga i podologa.
Umów się na konsultację.

Opuchlizna

Infekcja

Zabieg wykonuje doświadczony zespół
specjalistów z Centrum Medyczno –
Rehabilitacyjnego Remedica, jedyny
taki w Koszalinie:

� SPECJALISTA
ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
NARZĄDU RUCHU
ALEKSANDER WOJTCZAK
REMEDICA
� SPECJALISTA PODOLOG
KATARZYNA KASPRZAK

prowadząca ﬁrmę Podologica
Instytut Zdrowych Stóp Koszalin,
Od lat współpracująca z nami

Więcej informacji o usłudze
znajdziesz na stronie
www.remedica.com.pl
w zakładce „Plastyka wałów
okołopaznokciowych”.

MASZ PYTANIA?
CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ?
ZADZWOŃ POD NR TEL. 512 855 900

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Państwu i naszemu zespołowi zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Remedica,
ul. Śniadeckich 4, 75-453 Koszalin
Hala Widowiskowo – Sportowa, I piętro
www.remedica.com.pl

telefon: +48 606 887 887
e-mail: recepcja@remedica.com.pl
rejestracja on-line: www.rejestracja.remedica.com.pl/start
czynne: poniedziałek – piątek 8.00-21.00, sobota 9.00-17.00
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Prawdy i mity o depilacji laserowej
Czy o depilacji laserowej powiedziano już wszystko? Ten znany od wielu lat zabieg cieszy się niesłabnącą popularnością. Miliony kobiet na całym świecie już go wypróbowały, są trakcie serii zabiegowej lub
zastanawiają się nad skorzystaniem z depilacji. Niezależnie od tego, do której grupy należysz – przeczytaj nasz artykuł i sprawdź czy wszystko, co wiesz o depilacji laserowej, jest prawdą.

D

epilacja laserowa jest bolesna.

Mit! Jeszcze do niedawna tak było. Aby zabieg był skuteczny – musiał boleć. Obecnie pojawił się nowy rodzaj aparatury, który
gwarantuje bezbolesność i pełen efekt depilacji. Laser 3D, bo o nim
mowa, działa w oparciu o trzy emitery wiązki laserowej, wydajne
chłodzenie i szybkość, co w efekcie przekłada się na jego niesamowitą skuteczność i brak doznań bólowych. Nawet zabieg w obszarze
bikini klientki uznają za bardzo komfortowy.
Depilacja laserowa jest dla każdego.
Prawda! Każda osoba dorosła, bez względu na płeć, która boryka
się z nadmiernym owłosieniem, może skorzystać z depilacji laserowej. Ważna jest oczywiście prawidłowa kwalifikacja do zabiegu,
przede wszystkim wykluczenie przeciwwskazań. Osoby poniżej 18
roku życia są kwalifikowane do zabiegu indywidualnie.
Depilacja laserowa jest niebezpieczna!
Mit! Wysokiej klasy laser z certyfikatem medycznym w rękach
doświadczonego personelu nie robi krzywdy, ale pomaga. Jest to
jedna z najbardziej znanych i przebadanych technologii zabiegowych. Niezmiernie rzadko zdarzają się powikłania po zabiegach.
Jeśli klient jest prawidłowo przygotowany do zabiegu i wykluczono
przeciwwskazania, to trudno o niespodzianki. Podczas samego zabiegu ważna jest ochrona wzroku. Dlatego zarówno klient, jak i kosmetolog, muszą mieć założone specjalistyczne okulary ochronne.

stu w trakcie wykonywanej serii zabiegowej. Są trwale eliminowane.
Mit! Po zakończeniu serii zabiegowej mogą pojawiać się nowe włosy. Będzie ich zdecydowanie mniej niż pierwotnie i będą słabsze.
Dlatego należy wykonywać zabiegi przypominające. Zazwyczaj 1
do 2 zabiegów w ciągu roku.

Na efekty depilacji laserowej trzeba długo czekać.
Mit! Już po pierwszym zabiegu laserem 3D widać efekt. Część włosów wypada, a reszta odrasta wolniej. Światło lasera skutecznie
niszczy macierze włosów w fazie wzrostu, dlatego zabiegi należy
wykonać w serii. Wymagana ilość zabiegów jest indywidualna. Zależy od rodzaju włosa, ilości włosów w fazie wzrostu oraz obszaru
zabiegowego.

Każdy laser działa tak samo.
Mit! Jest wiele rodzajów aparatury laserowej. Najpopularniejsze
z nich to lasery diodowe. Działają skutecznie, ale niestety sam zabieg jest niekomfortowy. Dlatego myśląc o depilacji laserowej, warto poszukać najnowszej technologii, czyli lasera 3D. Depilacja w tej
technologii bardzo poprawia skuteczność oraz komfort zabiegu.
Jest praktycznie bezbolesna i niesamowicie skuteczna, dzięki temu
że w trakcie jednego zabiegu wykorzystywane są aż 3 długości fali.
Takie połączenie gwarantuje szybkie i trwałe rezultaty depilacji.

Depilację laserową można wykonywać przez cały rok.
Prawda! Zabiegi wykonywane laserem 3D umożliwiają prowadzenie zabiegów także latem, ale pod pewnymi warunkami. Przede
wszystkim skóra poddawana depilacji nie może być opalona i przez
3 tygodnie po zabiegu nie może być wystawiana na słońce. Takie
zalecenie powoduje, że latem zazwyczaj rezygnujemy z zabiegów,
skupiając się na tym, aby jesienią i zimą wykonać pełną serię zabiegową. Dzięki temu letnią porą możemy cieszyć się gładką skórą, bez
zbędnego owłosienia i w bezpieczny sposób korzystać z kąpieli słonecznych.

Poradnik przygotowała Joanna Biernacka, kosmetolog bioestetyczny, właścicielka Instytutu Pięknego Ciała w Koszalinie

Instytut Pięknego Ciała
Koszalin, ul. Modrzejewskiej 13
Tel. 661 12 99 92, www.piekne-cialo.pl

Depilacja laserowa usuwa włosy na zawsze.
Prawda! Laser 3D skutecznie działa na włosy, które są w fazie wzro-
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WIELOWYMIAROWE
ODMŁADZANIE SKÓRY
ZMARSZCZKI
BRUZDY
„CHOMICZKI”

Na każdy z tych problemów mamy skuteczne rozwiązanie!
NOWOCZESNE ZABIEGI!
BEZ BÓLU I OKRESU REKONWALESCENCJI

ZADZWOŃ
dobierzemy zabieg idealny dla Ciebie
Instytut Pięknego Ciała
ul. Modrzejewskiej 13
75-221 Koszalin

tel. 661 12 99 92

www.piekne-cialo.pl
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O kulinarnym inwestowaniu
w odporność
Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde

Układ odpornościowy jest strażnikiem zdrowia naszego organizmu. Tworzy go skomplikowany system
wyspecjalizowanych komórek, których zadaniem jest zneutralizowanie przeciwników: bakterii, wirusów
i innych „obcych”. Sprawnie działający układ odpornościowy przypomina dobrze wyposażoną
i zorganizowaną armię. By zbudować wysoką odporność, trzeba w nią inwestować.

S

Z drugiej strony otyłość niesie ze sobą zaburzenia metaboliczne
i schorzenia układu sercowo-naczyniowego, ogranicza wentylację
płuc. Udowodniono związek otyłości z układem odpornościowym.
Komórki tłuszczowe wytwarzają wiele cząsteczek nasilających stan
zapalny i modyfikujących działanie komórek układu odpornościowego.

tan naszego zdrowia w głównej mierze determinują: sposób
odżywiania, ilość i jakość snu, aktywność fizyczna i poziom
stresu.

Waga w normie
Podstawą utrzymania dobrej odporności jest zbilansowana dieta i właściwa masa ciała – energia dostarczana z pożywienia ma
bezpośredni wpływ na odpowiedź immunologiczną. Wiadomo, że
osoby niedożywione (zarówno jakościowo, jak i ilościowo) łatwiej
zapadają na choroby, szybciej „łapią” infekcje, a stosowanie restrykcji kalorycznych poniżej 1200 kcal ogranicza zdolność organizmu do
zwalczania zagrożeń. Jest to kolejny argument przeciwko stosowaniu zbyt niskokalorycznych diet, szczególnie w okresie epidemii.

I

Odchudzanie? Tylko pod kontrolą
Ograniczenie spożywania posiłków wysokotłuszczowych i zmniejszenie zawartości tłuszczów w diecie zwiększa odpowiedź immunologiczną. Komórki odpornościowe podejmują walkę tylko wtedy, gdy są dobrze odżywione, dlatego należy zadbać o regularne,
urozmaicone i dobrze zbilansowane (tj. zawierające właściwą ilość
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węglowodanów złożonych, białek i tłuszczów) posiłki, bogate w witaminy, błonnik i składniki mineralne.
Jeśli ktoś planuje teraz redukcję masy ciała, powinien skonsultować się z dietetykiem, bowiem źle skomponowane posiłki i modne
w ostatnim czasie diety niskowęglowodanowe mogą zwiększać ryzyko chorób infekcyjnych, szczególnie w okresie wzmożonej aktywności fizycznej.
Zdrowa energia
Wysoko przetworzone produkty, a także dieta bogata w cukry proste i alkohol znacząco obniżają odporność, teraz szczególnie lepiej
ich unikać.
Podstawowymi składnikami pożywienia, wpływającymi na odpowiedź immunologiczną, są kwasy omega-3, karotenoidy, polifenole,
witaminy: A, D, E i C, cynk, selen oraz żelazo. Warto zadbać o ich
odpowiednią podaż w diecie. Kwasy omega-3 znajdziemy przede
wszystkim w tłuszczu rybim. Uzupełniającym, roślinnym źródłem
kwasów omega-3, są orzechy włoskie, nasiona lnu, konopi, chia,
niektóre algi, oleje roślinne: lniany, rzepakowy, konopny. Działają
one przeciwzapalnie, a badania kliniczne wskazują na ich korzystne
działanie nie tylko w chorobach sercowo-naczyniowych, ale także
w schorzeniach autoimmunologicznych.
Suplementować kwasy omega-3?
Czy warto dodatkowo suplementować kwasy omega-3? Odpowiedź na to pytanie na pierwszy rzut oka wydaje prosta i większość
dietetyków odpowie, że omega-3 dają istotne korzyści zdrowotne.
Z drugiej strony, jeśli przeanalizujemy badania naukowe, pozytywny wpływ suplementacji preparatami omega-3 nie zawsze jest tak
oczywisty. Do tego kluczowa pozostaje jakość suplementu i realna
zawartość kwasów DHA i EPA w 1 kapsułce. Wiele preparatów
zawierających tłuszcz rybi może być zanieczyszczona arsenem, co
znacznie zwiększa ryzyko powstawania nowotworów.
Dlatego warto tych dobrych tłuszczów szukać w produktach naturalnych. Naprawdę da się zwiększyć ich poziom, wprowadzając na
stałe do jadłospisu tłuste ryby, orzechy i oleje – najlepiej lniany.
Naturalne witaminy
Warto pamiętać (i praktykować): kilka porcji warzyw dziennie
(500g), uzupełnionych o 1-2 porcje owoców, dostarczy naturalnych
witamin oraz przeciwutleniaczy.
Jedzmy paprykę, brokuły, jarmuż, szpinak, natkę pietruszki, porzeczki, cytrusy i kiwi. Zawierają sporo witaminy C, która jako antyoksydant poprawia odporność w sposób nieswoisty, chroniąc niektóre komórki układu odpornościowego przed działaniem wolnych
rodników tlenowych.
Pamiętajmy również, że bezzasadne łykanie dużych dawek witaminy C może przyczyniać się do powstawania kamicy moczowej.
Sprawne działanie systemu obronnego organizmu zapewni także
witamina B6. Znajdziemy ją rybach, drobiu, wołowinie, strączkach,
brązowym ryżu, komosie ryżowej, orzechach, nasionach, bananach,
morelach, kapuście kiszonej, ziemniakach, awokado.

reklama

Witamina E także wspiera siły obronne w walce z wolnymi rodnikami. Znajduje się w orzechach, nasionach słonecznika, szpinaku,
olejach roślinnych, rybach.
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W naszej strefie klimatycznej ponad 90 proc. osób ma niedobory
tej witaminy, a ponieważ żywność nie jest w stanie zapewnić nam
utrzymania optymalnego poziomu (głównym źródłem witaminy D
w pożywieniu jest żółtko jaja, tran, ryby), trzeba wystawiać się na
słońce, a w przypadku niedoborów – suplementować, nawet przez
cały rok.
… oraz selenu
Selen to kolejny mikropierwiastek, który pełni znaczącą rolę
w układzie odpornościowym. Jego działanie nie do końca jest jeszcze poznane, ale wielokierunkowe. Selen jest składnikiem tzw. selenoenzymów o działaniu antyoksydacyjnym, a także wpływającym
na receptory niektórych cytokin (cząsteczek, za pomocą których
komórki komunikują się między sobą). Wspiera produkcję przeciwciał i neutralizację niechcianych gości.
Najwięcej selenu znajdziemy w produktach odzwierzęcych: podrobach (najwięcej w nerkach), rybach, mięsie, jajach. Spośród roślin
źródłem selenu są nasiona i orzechy (zwłaszcza brazylijskie), rośliny
strączkowe, brązowy ryż, kasza gryczana czy płatki owsiane. Niekorzystny jest zarówno wysoki, jak i zbyt niski poziom selenu, dlatego
warto zbadać jego poziom, jeśli myślimy o suplementacji.
Inni sprzymierzeńcy
Żelazo, oprócz roli składnika hemoglobiny dostarczającego tlen do
komórek ciała, chroni je także przed stresem oksydacyjnym oraz
wchodzi w skład laktoferyny, immunomodulującego białka, wytwarzanego przez układ odpornościowy. Wpływając bezpośrednio na
ograniczenie dostępności jonów żelaza dla bakterii, ogranicza ich
namnażanie.
Błonnik jako wsparcie mikroflory jelitowej, a szczególnie β-glukan,
zawarty w ziarnach zbóż, drożdżach, grzybach i algach, ma udowodnione właściwości immunomodulujące. Potwierdzono jego
zdolność podnoszenia odporności na infekcje, działanie przeciwbakteryjne, a także prebiotyczne. β-glukan, sam będąc pożywką dla
bakterii probiotycznych, ulega rozkładowi do kwasów organicznych
stymulujących układ odpornościowy jelita grubego oraz hamuje
rozwój mikroorganizmów patogennych. Nie lekceważmy więc poczciwej owsianki.

Dla systemu obronnego ważna jest też witamina A, która stymuluje produkcję białych ciałek krwi. Jej najbardziej aktywna postać –
retinol - znajduje się w wątróbce drobiowej, maśle, mleku i serach,
a w postaci karotenoidów (prowitaminy A) w wielu żółto-pomarańczowo-czerwonych warzywach i owocach.

Wsparciem flory bakteryjnej są także fermentowane produkty
mleczne oraz kiszonki. Nie zapominajmy o innych naturalnych stymulatorach odporności: aloes, aronia, czarny bez, czosnek, imbir,
maliny, miód, cytrusy, ze względu na różnorodność zawartych
w nich substancji czynnych biologicznie są uznanymi produktami
o potwierdzonych właściwościach antybakteryjnych, antywirusowych, przeciwzapalnych, wspierających zarówno odporność swoistą, jak i nieswoistą. Są doskonałym uzupełnieniem proodpornościowej „diety”.

Witaminy A, D i E pobudzają tworzenie śluzu chroniącego nabłonek
dróg oddechowych, naturalnej bariery przeciwdrobnoustrojowej.
Działanie cynku na układ immunologiczny jest bardziej specyficzne.
Przyspiesza syntezę, dojrzewanie i spowalnia śmierć komórek odpornościowych oraz wspiera unieszkodliwianie patogenów. Dużo
cynku jest w mięsie, pełnoziarnistych zbożach, kaszy gryczanej,
orzechach czy pestkach dyni. Choć cynk należy do pierwiastków
o słabej przyswajalności, jak się okazuje, prawie 70 proc. kobiet i 50
proc. mężczyzn po 60. roku życia ma zbyt wysoki poziom cynku, co
może zwiększać ryzyko chorób nowotworowych.

Gabinet Dietetyczny
Agnieszka Kobalczyk-Rohde
ul. Stoczniowców 11-13
(w Przychodni Specjalistycznej PulsMed)
www.facebook.com/koszalin.dietetyk
tel. 791 208 330
koszalin.dietetyk@gmail.com

Obserwuj poziom witaminy D…
Dla utrzymania właściwej masy ciała i prawidłowego funkcjonowania wielu układów naszego ciała, także lepszej odporności, ważne
jest uzyskanie optymalnego poziomu witaminy D we krwi (>30-50
ng/ml).
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Wkrótce otwieramy
gabinet masażu

GABINETY
SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIA USG
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE

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

Zapraszamy na konsultacje
NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - lek. med. Joanny Kraśny
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
Specjalisty ortopedii i traumatologii narządów ruchu u dzieci.
Klinika
Ortopedii
i
Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu
ORTOPEDA DZIECIĘCY Joanna Kraśny
RADIOLOGA - Dr n. med. Katarzyny Stanisławskiej
Konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej,
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
w szczególności: tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu.
Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej
LARYNGOLOG Edward Bauer
Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ Dorota Hornung
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Stan-Med Rejestracja: 94 347 74 61, 602 776 267, Koszalin ul. Staszica 8a, www.stanmed.pl
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zdrowie i uroda

Przeciw
rozhuśtaniu
hormonów

To nie jest nowość wydawnicza, ale pozycja
na tyle ciekawa, że polecamy ją Państwa
uwadze. Magdalena Wszelaki, mieszkająca
w Colorado farmaceutka, ekspertka ds. hormonów
i żywienia, po latach pracy z pacjentkami
borykającymi się z różnymi schorzeniami,
opracowała autorski plan pomagający odzyskać
równowagę hormonalną.

N

a swojej stronie HormonesBalance.com udziela rad
tysiącom kobiet. Stawiając na dobrze dobraną dietę oraz zadbanie o przestrzeń wokół siebie, pomaga im osiągnąć zdrowy
balans. Oczywiście żadna książka nie zastąpi konsultacji lekarskiej,
ale lektura akurat tej może zbudować w borykającej się z kłopotami
hormonalnymi osobie poczucie samoświadomości i umiejętność odpowiednego kulinarnego reagowania na niektóre symptomy.
Autorka tak pisze we wstępie: „Napisałam tę książkę, ponieważ –
podobnie jak ty – cierpię z powodu licznych zaburzeń równowagi
hormonalnej. Początkowo dałam się przekonać, że są to problemy
natury genetycznej, bądź spowodowane czymś „bliżej nieokreślonym”. Niektóre z was prawdopodobnie słyszały, że mamy niewielki
wpływ na ten aspekt naszego zdrowia, z wyjątkiem możliwości korzystania z antykoncepcji bądź suplementowania naturalnych hor-
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monów. Nawet jeśli w przypadku niektórych z nas jest to prawdą,
moja wewnętrzna mądrość podpowiadała mi, że my, kobiety, z całą
pewnością możemy zrobić coś więcej, aby sobie pomóc.
Podczas tej podróży przekonałam się, że nie istnieją żadne magiczne pokarmy ani zioła, które niezwłocznie zniwelują problemy
hormonalne. Jednak jako strażniczka świątyni swego ciała, możesz
stworzyć środowisko sprzyjające wytwarzaniu, metabolizowaniu
i wydzielaniu hormonów w taki sposób, aby uzyskać pożądaną równowagę. Podobnie jak ogrodniczka przygotowująca glebę, aby jej
ogród mógł rozkwitać i wydawać plony, które później zbierze, tak
i ty możesz postępować ze swoim ciałem, aby zapewnić mu równowagę.
Odkryłam, że troska o tego typu balans wymaga dobrego trawienia, prawidłowego stężenia cukru (glikemii) we krwi oraz sprawnie
funkcjonującej wątroby. Postrzegam trzy wymienione czynniki
jako podstawowe w tym zakresie. Każdy z nich stanowi jedną z nóg
trójnożnego stołka. Wszystkie trzy nogi muszą być stabilne, abyś
mogła wygodnie na nim siedzieć. Przywrócenie dobrego funkcjonowania jelitom i wątrobie oraz zapewnienie prawidłowego stężenia
cukru nie tylko wpłynie korzystnie na twoją gospodarkę hormonalną, lecz również zniweluje wiele pozornie niepowiązanych dolegliwości, które być może dokuczają ci od lat, takich jak alergie sezonowe, pokrzywka, przewlekły ból, przybieranie na wadze, depresja
czy niepokój.
Mam zaszczyt przewodzić dużym internetowym społecznościom
kobiet, które korzystają z mojej diety równoważącej hormony
i dzięki niej zmieniają swoje życie. Gdy przeprowadziłam wśród
nich ankietę, pytając o największą zmianę wywołaną u nich nowym
sposobem odżywiania, spodziewałam się odpowiedzi dotyczących
utraty masy ciała, lepszej jakości snu czy lepszego funkcjonowania
na poziomie mentalnym. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że
największą korzyścią opisywaną przez respondentki było zdobycie
umiejętności „wsłuchiwania się” we własne ciało.”
Książka „Hormony. Jak odzyskać równowagę w 14 dni?” uzyskała mnóstwo pozytywnych recenzji, również polskich. Dr Izabella
Wentz, autorka bestselleru “Hashimoto”, pisze o pracy Magdaleny
Wszelaki: „Autorka pokazuje, jak korzystać z jedzenia, by obudzić
swój potencjał zdrowotny. Niezależnie od tego, czy już dbasz o zdrową dietę, czy może tajniki odżywiania były ci dotąd niemal zupełnie
obce, bardzo wiele zyskasz dzięki umiejętności wybierania składników bogatych w substancje odżywcze i unikania pokarmów wywołujących stany zapalne oraz utrzymywania w normie stężenia cukru
we krwi. Będziesz pełna sił witalnych, a długotrwałe problemy
zdrowotne, które – jak sądziłaś – są „elementem genotypu”, „skutkiem procesu starzenia się”, „normalne” (huśtawki nastroju, ataki
paniki, trądzik, fatalne samopoczucie, dolegliwości trawienne oraz
bóle stawów) mogą ustąpić. Co najważniejsze, książka ta pomoże
ci, na podstawie występujących u ciebie objawów, dobrać najlepszy
protokół dietetyczny. Bez względu na to, czy zmagasz się z nadmiarem estrogenów (czyli tzw. dominacją estrogenową), zespołem policystycznych jajników (polycystic ovary syndrome – PCOS), chorobą Hashimoto czy zaburzeniami w funkcjonowaniu nadnerczy, ten
motywujący i praktyczny poradnik wyposaży cię w plan wspierania
twojego organizmu. Wiem, że zmiana diety może być trudna – nawet jeśli wiesz, że pomoże ci w redukcji objawów chorobowych. Być
może, podobnie jak wiele moich klientek, boisz się, że przejście na
tak zwaną czystą dietę oznacza jedzenie na śniadanie, obiad i kolację gotowanego kurczaka i warzyw na parze. Nie obawiaj się!”
Magdalena Wszelaki: „Hormony. Jak odzyskać równowagę w 14
dni?”. Wydawnictwo ZNAK, 2020
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„Wszyscy kochamy
dostawać i dawać prezenty”

Autor: Adam Wysocki / Fotografie: Agnieszka Orsa

Boże Narodzenie przywołuje mnóstwo wspomnień i to chyba właśnie one są tak przyjemne.
Dla niektórych to spotkania w gronie najbliższych, dla innych przyozdabianie choinki,
przygotowanie i smakowanie świątecznych potraw, pieczenie pierników, obdarowywanie się
upominkami, oderwanie się od codzienności. To wszystko składa się wyjątkową atmosferę,
którą nazwałbym magią świąt.
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P

aradoksalnie dla wielu z nas wszystkie wspomniane wcześniej
przykłady mogą sprawiać, że jak najszybciej chcemy odznaczyć te dni w kalendarzu. Wybór prezentów okazuje się utrapieniem, selekcja choinki doprowadza do wojny domowej, a z piekarnika wyciągamy same zakalce. Sam najmniej lubię święta za
ich nieracjonalny, zupełnie niepotrzebny rozmach. Kupujemy dużo
zbędnych produktów miernej jakości, które służą kilka dni i szybko
kończą w koszu na śmieci.
A może warto zastanowić się dłużej nad naszymi potrzebami, rozważyć czy w przedświątecznym szaleństwie ilość nie zastępuje nam
treści, wartości?.Spiszmy listę produktów, które ppotrzebujemy
kupić. Być może jesteśmy w stanie zrezygnować z ciętego drzewka na rzecz ekologicznych dekoracji? To może być świetny konkurs
kreatywności dla całej rodziny. Planując świąteczne gotowanie
mierzmy siły na zamiary - sięgnijmy pamięcią do minionych lat
i przypomnijmy sobie ile razy nasza lodówka się nie domykała, a my
padaliśmy ze zmęczenia po kuchennym maratonie. Wszystko po to,
by po świętach stwierdzić, że „za rok zrobię połowę tego”... Twórzmy rytuały, które będą dawać przyjemność i rzeczywiście wniosą
świąteczny nastrój.

zadowolony jestem z efektów, gdy używam w kuchni swoich ulubionych przedmiotów. Sukcesywnie wymieniam wyposażenie swojej kuchni - plastikowe łyżki i szpatułki wymieniłem na drewniane
RIG-TIG, zamiast młynków z tworzywa używam tych z ceramicznymi żarnami Spring Copenhagen lub moździerza. Słabej jakości ręczniki zastąpiłem lnianymi od Lapuan Kankurit, które świetnie chłoną
wodę i szybko schną. Używam ceramiki do przechowywania oliwy
czy zapiekania. Po prostu najlepsze potrawy wychodzą wówczas,
gdy gotujemy z radością i miłością.

Jeśli na prezenty przeznaczamy określony budżet, to zastanówmy
się, jak wykorzystać go najlepiej. Wielu z nas ulega zapewne chęci
zrobienia na obdarowywanych wrażenia bogactwa, przepychu,
przedkładając ilość nad jakość. Miłośnikowi herbat kupujemy kilka
tanich produktów, by paczka była imponująca, a tymczasem on bardziej doceniłby jedno opakowanie herbaty kolekcjonerskiej. Może
więc warto kupić jeden drobiazg o ponadprzeciętnych walorach,
który oczaruje, przyniesie radość, zbuduje wspomnienia?

Czy może być coś przyjemniejszego niż świąteczna kawa z tradycyjnym piernikiem? Może! Kawa podana w wyjątkowy sposób - gorąca,
aromatyczna i w ulubionym kubku np. z naturalnej terakoty (Normann Copenhagen), ceramiki (Spring Copenhagen) lub porcelany
z limitowanymi grafikami (Mamsam). Polecam też zaskoczyć gości
(i siebie) akcesoriami do parzenia kawy ze słynnej kolekcji EM77
Stelton (french press) czy zaparzaczami w neoprenowych ubrankach Eva Solo (dla miłośników kawy po turecku). Piękną serią dla
kawoszy jest też Collar Steltona - ręczny młynek, czy kawiarka ciśnieniowa o drewnianych i mosiężnych detalach.

W wyjątkowy rytuał przedświąteczny polecam też zamienić gotowanie. Lubię gotować i zauważyłem, że zdecydowanie bardziej

Czasami słyszę pytania - po co kupować taki produkt, skoro „zwykły i tani” też się sprawdzi. Otóż cała magia polega na tym, żeby nie
tylko się sprawdzał, ale wnosił w nasze życie tę wyjątkową wartość
i emocje. To właśnie daje dobre wzornictwo - przenosi zwykły produkt w sferę doznań, które tworzą wspomnienia, radości, szybkie
ucieczki w małe przyjemności. Te z kolei zostają z nami na lata,
a w rodzinach na pokolenia.
I właśnie w tym najdziwniejszym z czasów, w którym wszystko wokół szaleje, dizajn może być odskocznią, która pozwoli na stworzenie domowego azylu. Miejsca, w którym czujemy się bezpiecznie,
dobrze i u siebie. Życzę wszystkim czytelnikom Prestiżu oraz przyjaciołom Pufy, aby udało im się stworzyć takie magiczne miejsce
w swoim domu. Przecież to Twój dom i Twoja gwiazdka...

Adam Wysocki, właściciel kołobrzeskiego
sklepu z dizajnem, oświetleniem, meblami
i dodatkami do wnętrz Pufa Design
(www.pufadesign.pl, Pufa Design Showroom
ul.Bałtycka 31 w Kołobrzegu),
miłośnik wzornictwa.
I
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się
Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować
Naszym Klientom i Partnerom handlowym za dotychczasową współpracę
oraz złożyć moc gorących życzeń
wszelkiej pomyślności na kolejny Nowy 2021 Rok
życzy Zespół
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Zapraszamy do salonów JANEX
i zapoznania się z pełną ofertą.

Koszalin, ul. Przemysłowa 11A
tel. 502 121 807

www.janex.koszalin.pl
www.janexmarket.com

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
tel. 509 496 311
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Ilona Schmidt
klasyka jest ponadczasowa

Jeszcze do niedawna nawiązywanie współpracy z projektantem głównie ograniczało się
do tworzenia koncepcji lokali użytkowych, czy też wizualizacji dla deweloperów. Dziś po prostu
staje się koniecznością.

W

gąszczu stylów, różnorodności materiałów, mnogości koncepcji układów funkcjonalnych, nieskończoności najnowszych
rozwiązań dotyczących właściwości elementów i technologii wykończeniowych można sobie samemu nie poradzić, dysponując
nawet dużym budżetem. Rola odpowiedniego projektanta wnętrz jest
tu nie do przecenienia. Od kilku lat doradztwem w tym zakresie służy Biuro Projektowe Home Design Ilona Schmidt, dając profesjonalne
wsparcie inwestorom. Usługi biura cechuje indywidualne podejście do
każdego projektu oraz maksymalne zaangażowanie w najmniejszy detal. Tutaj każde zlecenie traktowane jest jako wyzwanie i niesamowita
przygoda, nie ma miejsca na sztampowe działanie. Efekty są takie, że
trafiają tu klienci, nie tylko z Pomorza, ale z całej Polski oraz Europy.
Właścicielką biura jest pani Ilona Schmidt, która pasję tworzenia i kreowania nosiła w sobie od dzieciństwa. Cechują ją niesamowite wyczucie
stylu, uważne słuchanie potrzeb, dociekliwość, konsekwencja, pełna
determinacja i wiara w to, co robi. Za każdym razem największą nagrodą
dla niej jest zadowolenie inwestora, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której klienci wracają - i to często nie sami - bo z przekonaniem
polecają jej usługi.
- Dla mnie ważne jest, by zadanie było ciekawe i zmuszało do wysiłku, bo
nie znoszę tandety i sztampy. Najlepiej pracuje mi się z osobami, które
mają jakieś wyobrażenie tego, czego chcą, ale nie sprowadzają mnie do
roli przedłużenia myszki komputerowej. Zleceń od takich klientów unikam - komentuje pani Ilona.
Ulubiony styl? – Nie mam takiego – mówi pani Ilona – choć preferuję
klasykę. Mody mają to do siebie, że szybko przemijają. O ile w dziedzinie
ubioru ma to swój urok, w urządzaniu wnętrz, których przecież nie zmieniamy co sezon albo dwa, moda może być pułapką. Zresztą nie ma lepszych materiałów, jak te tradycyjne. Nic tak dobrze nie wygląda na podłodze, jak na przykład klasyczna jodła, w łazience - naturalny kamień, a
na ścianach stonowane kolory. W tworzeniu łączę obszary kreatywne i
realizacyjne, mając kontrolę nad całym procesem urządzania przestrzeni - od początku do końca.

Fot. Wojciech Gruszczyński

Ilona Schmidt dodaje: - Pracuję tak, aby móc z pełną odpowiedzialnością
powiedzieć, iż nie ma lepszej reklamy niż rekomendacja. Czasami chodzi
o kuchnię czy łazienkę, a kończy się na całościowym projekcie domu.
Lubię z klientami rozmawiać, umiem ich słuchać i to jest chyba klucz do
sukcesu: dialog, a nie monolog którejś ze stron.

I

tel. 518 257 599
projekty@homedesign-schmidt.pl
www.homedesign-schmidt.pl
/ home_design_schmidt
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Fot. Studio Prototypownia
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Fot. Studio Prototypownia
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Fot. Studio Prototypownia
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Projekt mieszkania 60 m2 zielona Góra, w realizacji
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Projekt mieszkania 60 m2 Zielona Góra, w realizacji
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PB Kuncer rozpoczyna ciekawą
inwestycję przy ulicy Hallera

Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Sagadyn.com

O istnieniu ulicy Hallera w Koszalinie wiedzą pewnie tylko mieszkańcy nielicznych powstałych przy
niej domów oraz taksówkarze. Wkrótce grono to mocno się powiększy: Przedsiębiorstwo Budowlane
Kuncer otrzymało właśnie pozwolenie na budowę w tym miejscu pierwszego z trzech budynków
wielorodzinnych z 63 mieszkaniami. Lokatorzy wprowadzą się do tych lokali w połowie 2022 roku,
a do kolejnych rok i dwa lata później. Łącznie powstanie ponad 180 nowych mieszkań.
I
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Każdy z budynków mini osiedla będzie składał się z trzech klatek
schodowych. Deweloper otrzymał pozwolenie na budowę pierwszego, którego oddanie do użytku ma nastąpić w lipcu 2022 roku.
Kolejne budowy rozpoczynać się mają rok po roku, a kończyć odpowiednio w 2023 i 2024 roku.
Każdy z domów będzie miał sześć kondygnacji, przy czym szósta
jest położona częściowo w poddaszu, co oznacza, że niektóre pomieszczenia będą miały łagodne skosy.
Nie cała powierzchnia szóstej kondygnacji zostanie wykorzystana
na mieszkania. Powstanie tam mniej mieszkań niż na piętrach poniżej, za to będą one większe (80-90 metrów kwadratowych) i z dostępem do dużego tarasu.
Na razie działka przypomina krajobraz księżycowy. Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB Kuncer, zapewnia, że wkrótce zacznie
się to zmieniać: - Liczymy na to, że miasto w niedalekiej przyszłości
zrealizuje drogę docelową, ale do tego czasu postaramy się zapewnić jak najlepszy dojazd we własnym zakresie. Rzeczywiście teren
ten obecnie przypomina krajobraz księżycowy, ale kiedy wejdziemy
tam z robotami, zajmiemy się tym obszarem kompleksowo. Znakiem
rozpoznawczym naszych inwestycji jest to, że kiedy oddajemy jakiś
dom do zamieszkania, wokół niego jest już docelowa zieleń, chodniki, parkingi, teren rekreacyjny i plac zabaw dla dzieci. Nie inaczej
będzie w tym przypadku.
Docelowo w zespole trzech domów wielorodzinnych wzniesionych przez PB Kuncer powstanie około 180 lokali. W pierwszym
będą 63 mieszkania i tylko jeden lokal użytkowy. - To nie jest lokalizacja, gdzie byłoby ich potrzeba więcej – wyjaśnia Wioletta Stelmach. Ten jeden z pewnością będzie potrzebny na coś, co wiąże
się z codziennymi usługami - na sklepik, salon fryzjerski albo cukierenkę.
Jak mówi pani dyrektor, PB Kuncer ma zamiar uczynić z inwestycji
przy ulicy Hallera swoją wizytówkę, tym bardziej że będą to budynki inne niż wznoszone przez firmę dotychczas: - Najczęściej
stawialiśmy budynki liczące od dwóch do czterech kondygnacji,
a tutaj będzie sześć kondygnacji, bo plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę wyższą. Zaprezentujemy coś
nowego. Stawiamy sobie sami coraz większe wymagania i mamy
ambicję, by oddać lokatorom do użytku nowoczesnie zaprojektowane mieszkania, wykonane z dobrych materiałów, z wygodnymi
rozwiązaniami części wspólnych, które przecież również wpływają na poczucie komfortu zamieszkania. Poza wszystkim pierwszy
dom będzie stanowił żywą reklamę kolejnych – podsumowuje
Wioletta Stalmach.
Dodajmy jeszcze, że do każdego mieszkania przypisane zostanie miejsce parkingowe – w podziemnej hali garażowej lub na powierzchni. Ze względu na niedużą powierzchnię działki, nie są przewidziane miejsca ogólnodostępne.
Plan zagospodarowania przestrzennego narzuca nieprzekraczalną
linię zabudowy wzdłuż ulicy Hallera. Przewiduje on również wysokie elementy architektoniczne (przewyższające połowę wysokości
budynku), które wywołają wrażenie, że obiekty są wyższe niż sześć
kondygnacji.

P

rzeciętny koszalinianin zapytany o ulicę Hallera miałby kłopot
z odpowiedzią, choć ma ona ciekawe położenie, bo znajduje
się w pobliżu Wodnej Doliny, Centrum Handlowego Forum
i Castoramy.

Dla osób zainteresowanych ofertą mieszkań w inwestycji PB Kuncer przy ulicy Hallera ważna informacja: dobiegają końca rozmaite
formalności (m.in. przy rachunku powierniczym), które umożliwią
zawieranie pierwszych umów z nabywcami już na początku 2021
roku.

Do wspomnianego zespołu planowanych przez PB Kuncer trzech
budynków dojeżdżać się będzie przez rondo Sybiraków/Paderewskiego i dalej ulicą Dawida (kolejna nowa ulica) obok istniejących już
domów wielorodzinnych.
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Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 15, 75-339 Koszalin
tel.l: 94 34 34 567; fax 94 34 34 498
www.kuncer.pl

Miejsce budowy pierwszego domu
wielorodzinnego PB Kuncer
w ramach inwestycji przy ulicy Hallera.

Centrum Handlowe
FORUM i Castorama
Rondo Sybiraków
/Paderewskiego

Wodna Dolina
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Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia
w gronie najbliższych osób,
w miłości, radości i ciepłej, domowej atmosferze
życzą zarząd i pracownicy

kuncer.pl
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Kamila
Łukawska
Sztukę mamy w sobie
Autor: Anna Cichocka / Fotografie: Karolina Pietura

Twierdzi, że sztuka nie potrzebuje dyplomów i zaświadczeń, bo jest czymś, co tkwi wewnątrz człowieka
i tylko trzeba to umieć z siebie wydobyć. Ona sama uzewnętrznia się poprzez malarstwo, muzykę,
ceramikę, ale i pracę z ludźmi. Z Kamilą Łukawską, artystką, właścicielką pracowni Trzy Kurki,
rozmawiamy o jej pasjach, życiu rodzinnym i zawodowym.
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alarstwo, muzyka, ceramika – która z Pani pasji jest najważniejsza?
- Chociaż mam wykształcenie pedagogiczne, od zawsze
zatopiona byłam w świat sztuki. Jako dziecko uczęszczałam do
szkoły muzycznej i do dziś uwielbiam grać na pianinie. Mając zaledwie osiem lat, zaczęłam szyć na starej napędzanej mechanicznie
maszynie mojego dziadka, który z zawodu był krawcem. Powstawały samodzielnie zaprojektowane i wykonane maskotki-przytulanki.
Ponieważ moja siostra uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych,
a potem studiowała w Akademii Sztuk Pięknych, nieraz byłam zaangażowana w jej projekty. Moja mama grała na akordeonie, codziennie też słuchaliśmy radia, programu drugiego i trzeciego. To
wszystko kształtowało moją wrażliwość. Sztuki plastyczne i muzyka wypełniały moje życie. To dlatego teraz nie potrafię nadać szczególnej rangi tylko tej jednej dziedzinie…

- Jakie przedmioty Pani tworzy? Z czego czerpie Pani inspirację?
- Używając gliny, staram się opowiadać rozmaite historie – przekazane przez teksturę, kształt, kolor. Większość moich prac wynika
z połączenia miłości do rzeźbienia i malowania ludzkiej postaci.
Uwielbiam łączyć media, na przykład tkaninę z ceramiką. Inspiruje
mnie głównie natura, ale także inne dziedziny sztuki i designu. Wierzę, że Bóg jest największym artystą i możemy czerpać inspirację
z nieograniczonych i niezgłębionych kolorów i kształtów w świecie
przyrody. Jestem przekonana, że w każdym dziele natury istnieje
element duchowy, iskra Stwórcy, tajemnica Stworzenia.
- Tworzy Pani przedmioty na zamówienie?
- Zajmuję się tworzeniem - spontanicznie i na zamówienie, aczkolwiek więcej radości mam z pracy pod wpływem natchnienia.
Klienci znajdują się sami. Niedawno spotkała mnie przyjemność
i zaszczyt zaprojektowania nagrody specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Wykonałam statuetkę ceramicznego
konika, który kryje w swoim wnętrzu
tajemnicze okna-zakamarki. Z jednego z okien wychyla się król Maciuś
Pierwszy. Prezesowi TPD – panu
Henrykowi Zabrockiemu – spodobał
się pomysł i wraz ze swoimi współpracownikami stworzyli przepiękną
laudację, którą dołączają do tej nagrody. Możliwość realizacji takiego
projektu zawsze przynosi wiele radości.

- Talent muzyczny rozwijała Pani w szkole muzycznej w Koszalinie, ale w dziedzinie malarstwa i ceramiki jest Pani samoukiem?
- Jestem ostrożnie nastawiona do słowa „talent”. Uważam, że można mieć
wrażliwość, jakieś predyspozycje,
zdolności, ale talent to tak naprawdę
efekt ciężkiej pracy. Tego się nauczyłam w szkole muzycznej. Godziny
ćwiczeń przynosiły efekty. Jeśli do
tego doda się charakter, osobowość,
swoją wrażliwość, wtedy powstaje
sztuka. Czy można być artystą bez
specjalistycznego przygotowania?
Myślę, że tak. Ja rzeczywiście w dziedzinie malarstwa i ceramiki jestem samoukiem. Odbyłam wprawdzie kilka
kursów dla ceramików, żeby nauczyć
się techniki, ale ożywić dzieła może
tylko to „coś”, czego nie nauczy żadna
szkoła.
Sztuka nie potrzebuje dyplomów i zaświadczeń, sztuka jest czymś, co tkwi
wewnątrz nas, głęboko w duszy i tylko trzeba to umieć z siebie wydobyć.

- Pracuje Pani nie tylko z tworzywem, ale i z ludźmi, angażuje się Pani
w różne projekty.
- Staram się pomagać innym na różne sposoby. Nie wiem dlaczego, ale
w moim życiu zawsze pojawia się
ktoś, kto akurat znajduje się w jakiejś potrzebie. Zwykle staram się,
aby moja pomoc miała też znamiona
resocjalizacji. Człowiek z ulicy, zagubiony, bez pracy, potrzebuje wsparcia fizycznego i mentalnego. Dlatego
trzeba z taką osobą dużo rozmawiać,
ukierunkowywać.
Niedawno mogłam zaangażować
się jako wolontariusz w działania
pierwszego w Koszalinie Kościoła
Ulicznego. Jest to inicjatywa ponadwyznaniowa, która za cel stawia
sobie pomoc ludziom bezdomnym, z uzależnieniami, ubogim. Co
piątek o godzinie 18:00 zbieramy się przy ul. Jana z Kolna, mamy
wspólny czas uwielbienia, głoszenia ewangelii, modlitwy i dzielenia się posiłkiem. Udział w tym przedsięwzięciu daje mi dużo
radości, szczególnie zaś, gdy widzę twarze uśmiechniętych ludzi,
którzy każdego dnia walczą ze swoją biedą, zimnem, chorobami,
ograniczeniami. Niektórzy z nich decydują się na terapię. Dla nas,
wolontariuszy, jest to takie małe zwycięstwo i wielka łaska od
Pana Boga.
Kolejnym projektem, który tli się w mojej głowie, jest założenie fundacji, która będzie wspierać różnego rodzaju inicjatywy i programy
artystyczne. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, fundacja zatrudni m.in.
osoby wykluczone społecznie, które mają zdolności i pasje, ale trudno im się z tymi talentami ujawnić. Mam w głowie jeszcze wiele pomysłów na rozwinięcie tego przedsięwzięcia, ale na razie nie chciałabym zdradzać szczegółów.

- Studiowała Pani w Warszawie. Nie
chciała Pani zostać tam po studiach?
- Warszawa to był krótki epizod
w moim życiu. Tam zaczęłam pierwszą pracę na etacie w drukarni. Jednocześnie kończyłam studia zaoczne
na wydziale polonistyki UW. Jeszcze
przed obroną pracy magisterskiej wzięłam ślub i właściwie planowaliśmy z mężem zostać w stolicy, ale życie napisało swój własny
scenariusz, trzeba było zmienić kierunek… Wróciliśmy do Białogardu, żeby opiekować się chorym tatą. To było dla nas najważniejsze.
Pracownię stworzyłam zaś w moim wiejskim domu, w Cewlinie pod
Koszalinem, gdzie zamieszkaliśmy w 2008 roku.
- Pani pracownia to Trzy Kurki. Skąd ta nazwa?
- Mnóstwo wokół nas określeń anglojęzycznych, a ja przeprowadziłam się na prawdziwą polską wieś. Gdybym użyła słów typu „creative” lub „design”, raczej nie wpasowałabym się lingwistycznie w moje
otoczenie. Przyszła mi do głowy prosta polska nazwa, która kojarzy
się z sielskością, folklorem, jest trochę żartobliwa, trochę metaforyczna i łatwo zapada w pamięć. Każdy, kto ją słyszy, zastanawia się,
co tak naprawdę znaczy. Jest wiele interpretacji. Znajomi mówią, że
te „trzy kurki” to ja i moje dwie córki, kobitki-artystki.
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- Czy pandemia ma wpływ na Pani pracę?
- Oczywiście. Myślę, że pandemia wpłynęła w rozmaity sposób
na życie każdego z nas. Trzeba się było nagle zatrzymać. Ja byłam
rozpędzona w moim życiu do 100 km na godzinę. Taki mam charakter. Zawsze znajdę jakieś zajęcie, zawsze mam 100 pomysłów na
minutę, a tylko 24 godziny w ciągu doby… Gdy przyszła pandemia,
przede wszystkim musiałam zastopować zajęcia arteterapeutyczne
z dziećmi i dorosłymi. To było trudne, bo uwielbiam tę pracę. Dzieci
z MCK Świeszyno w ramach warsztatów ceramicznych wykonują przecudne prace, są pełne pomysłów i energii. „Pegazy”, czyli
podopieczni ŚDS Pegaz w Manowie to ludzie, którzy nie tylko mają
wielką radość z tworzenia, ale przede wszystkim porażają swoją
dobrocią, bezpośredniością i wielkim sercem. Zawsze, gdy do nich
przychodzę, czuję się, jakbym była w domu. No i nagle te relacje zostały zawieszone. Z drugiej strony zamknięcie w czterech ścianach
dało mi więcej impetu do tworzenia swoich prac. I na to między innymi wykorzystałam ten czas.

gralne i okazują im szacunek. Wielkim wyzwaniem dzisiejszej metodyki nauczania jest uzasadnienie celowości nauczania praktycznie każdego tematu. Obecne pokolenie chce po prostu wiedzieć,
po co ma się czegoś uczyć, skoro cała wiedza jest w zasięgu ręki.
Ubolewam nad tym, że nadal wielu nauczycieli nie potrafi wzbudzić
pasji do swojego przedmiotu, nie potrafi ożywić swoich lekcji… Jako
nauczyciel-artysta stawiam w swojej praktyce szkolnej na emocje,
przeżycia i relacje. To one sprawiają, że uczeń angażuje się w proces dydaktyczny. Uważam, że lekcyjna nuda jest jednoznaczna
z brakiem odbioru ze strony uczniów, powoduje, że nauka nie daje
uczniom radości. W tej chwili jestem na urlopie wychowawczym.
Być może będzie mi jeszcze dane stanąć przy szkolnej tablicy, jednak marzy mi się, by ten zawód odzyskał swoje społeczne zaufanie
i estymę, by nauczyciele mieli godne warunki pracy, swobodę aranżowania i wyposażania przestrzeni klasowej, organizowania zajęć.
- Wspomniała Pani, że ma dzieci. W jaki sposób godzi Pani życie
osobiste z zawodowym i rozwojem swoich pasji?
- Najbardziej oczywistym problemem dla mnie jest brak czasu. Staram się ogarniać dom, rodzinę, firmę i życie artystyczne, ale to jest
niezwykle trudne. Nieustannie mam przy sobie trzyletniego synka.
Oprócz tego mam dwie córki, które uczą się w Szkole Muzycznej.
Mają więc dodatkowe obowiązki. Chciałabym być perfekcyjną
mamą i nie spoglądać na mojego syna ukradkiem zza komputera,
czy też nie puszczać mu bajek na ekranie telewizora, ale tak się
chyba nie da… Niestety jestem też słabą organizatorką dnia, nie
potrafię sobie zaplanować konkretnych działań i realizować je krok
po kroku. Działam raczej spontanicznie. Dlatego miałam taki okres,
że do swojej pracowni zachodziłam po godzinie 22 i dopiero wtedy

- Jest Pani nie tylko artystką, ale również polonistką, bardzo lubianą przez dzieci. Lubi Pani pracę nauczyciela?
- Bardzo mi miło, gdy słyszę taką opinię, bo rzeczywiście kocham
dzieci i uwielbiam rolę nauczyciela. Jednocześnie będąc perfekcjonistką w każdej pracy, którą wykonuję, zdaję sobie sprawę, jak
bardzo wymagający jest to zawód. Ambitni, twórczy nauczyciele
poświęcają swojej pracy całe życie. Tego się po prostu nie da się oddzielić. Rozmyślamy o naszych podopiecznych w dzień i w nocy. Zastanawiamy się, jak im pomóc. Mówię tu o kwestiach wychowawczych, o tworzeniu relacji, o zdobywaniu zaufania dzieci. Jestem
przekonana, że dzieci uczą się od osób, które lubią, które są inte-
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w spokoju mogłam zacząć tworzyć… Bardzo trudno jest pogrążyć
się w pracy artystycznej, gdy myśli się o tysiącu niezałatwionych
spraw.
- Czy dzieci podzielają Pani zainteresowania? Odziedziczyły talent
po mamie?
- Jak mówiłam, obie córki uczęszczają do szkoły muzycznej. Starsza – Pola gra już szósty rok na skrzypcach. Ma bardzo dobry słuch,
świetnie odtwarza usłyszane melodie. Sama wybrała sobie instrument i szczerze mówiąc, gdy gra, wygląda tak, jakby skrzypce były
jej przeznaczone. Młodsza córka – Lena – gra na pianinie. Również
radzi sobie bardzo dobrze, choć ciągnie ją do prac plastycznych i niedawno wpadła na pomysł, że chciałaby uczyć się w Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Tak więc można powiedzieć, że dziewczyny
rozwijają swój potencjał, swoje zainteresowania, co bardzo nas jako
rodziców cieszy. Sama jestem ciekawa, jak ułoży się ich życie...
- Uważa Pani, że Koszalin jest dobrym miejscem dla artystów?
- Koszalin ma duży potencjał, jeśli chodzi o projekty i inicjatywy artystyczne. Przede wszystkim swoją długą i sławną tradycję ma tutaj
wspomniane Liceum Sztuk Plastycznych. Można też rozwijać swoje
artystyczne zainteresowania na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Niedawno powstało ciekawe miejsce
– szkoła rysunku, grafiki i projektowania – Atelier Miniatura. Jest
kilka pracowni ceramicznych, Galeria na Piętrze, Galeria Ratusz,
Galeria Sztuki CK Koszalin. Mamy utalentowanych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych i Filharmonię, Bałtycki Teatr Dramatyczny. Brakuje mi trochę takich małych społecznych inicjatyw, sztuki
sąsiedzkiej, bliskiej. Wernisaży ulicznych. Podoba mi się twórczość
Cukina, właśnie to wyjście na ulicę, do ludzi. Mam nadzieję, że Koszalin otworzy się na takie rozmaite artystyczne inicjatywy i że znajdą się prekursorzy tego rodzaju kulturalnych działań.
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Przyjazny wydział humanistów
Autor: Marek Fabiński / Fotografie: Marcin Betliński, Tomasz Chmielewski

Studenci Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej podejmują inicjatywy, a to znaczy, że
dobrze się tu czują. Kadra dobrze się czuje współdziałając z młodzieżą; to miejsce dobrej energii.
Studenci wiedzą, po co tu przyszli, a pracownicy wiedzą, jak pomóc im wejść w życie zawodowe.
Wydział Humanistyczny jest na Politechnice Koszalińskiej najmłodszy, nowoczesny, rośnie i ma
przyszłość, a na bieżąco radzi sobie z pandemią.

T

egoroczna rekrutacja napawa optymizmem. Dr hab. Michał
Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego: – Przyjęliśmy 406 studentów! To drugi wynik na uczelni. Jednocześnie odnotowaliśmy najwyższy wzrost liczby studentów w porównaniu z poprzednim rokiem, aż o 17 procent! Uważam to za olbrzymi
nasz sukces. Jak się mają humanistyczni studenci? Poznajmy kilkoro.

A wszystko zapoczątkowała i koordynuje mgr Dominika Mielniczuk-Bączek, pedagog, wykładowca na Wydziale Humanistycznym, inspirujący duch studenckiego wolontariatu, niemającego nawet ram
formalnych, za to pałającego chęcią niesienia pomocy. – Jesteśmy
tego spragnione – wyjaśnia Kinga Grobelska z II roku magisterskiej
pedagogiki. – Pomaganie nic nie boli, za to pozwala się spełniać.

Wolontariat bez formalności

Niezależne marzenie Marzeny

Wiosną było ich sześć, teraz już jedenaście. Studentki z kierunku
Pedagogiki zaczęły od pieczenia ciast dla Domu Pomocy Społecznej, Hospicjum i Straży Miejskiej, krojenia tkaniny na maseczki
przeciwwirusowe i zbiórki białych koszulek dla pielęgniarek Oddziału Zakaźnego Pooperacyjnego Szpitala Wojewódzkiego – jedna z dziewcząt w ciągu godziny zebrała pieniądze na kupno 50.
Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc podarowały
bon z pokryciem 400 zł na zakup fartuchów medycznych. Domowi
Miłosierdzia przekazały jednorazowe naczynia na posiłki dla potrzebujących. MOPR dostał żywność, pieluchy i środki higieniczne
dla maluchów, których rodzice w związku z pandemią znaleźli się
w trudnej sytuacji. Termometry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, fartuchy, czepki i podkłady pojechały do podopiecznych DPS
w Mielnie, Parsowie i Gościnie. Studentki utworzyły na FB licytacje
przedmiotów i stąd większość pieniędzy na dary. Teraz robią paczki
na święta dla osób chorych na schizofrenię.

Marzena Lejkowska z III roku filologii angielskiej to piękna dziewczyna. Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, które przykuło ją do wózka. Ten niestety jest manualny, musiałaby napędzać go rękami, a one
nie są dość sprawne. Przyjaciółki z roku, zwłaszcza Monika Karbowska i Natalia Waczkowska, otoczyły ją serdeczną opieką, a jednak Marzena przyznaje, że ciągłe liczenie na kogoś i absorbowanie sobą jest
krępujące. Dlatego zbiera na wózek elektryczny, którym mogłaby poruszać się sama. – Marzę o samodzielnym wyjściu na zakupy, wizycie
u kosmetyczki, fryzjerki – snuje plany przyszła anglistka.

I

Przez kilka lat próbowała sama uzbierać na ten wózek, jednak z marnym efektem. Taki średniej klasy kosztuje 20.000 zł. Utworzyła
konto na zrzutce.pl, ale w tłoku tam ginie. Sprawę wzięła w swoje
ręce Natalia i sprawiła, że informacja o zbiórce widnieje na facebookowych profilach Wydziału Humanistycznego i uczelni. Drgnęło,
są już ponad 3 tysiące. Pojawiły się też dwie oferty wparcia zbiórki
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znaczną kwotą. Wszystko to pozwala Marzenie optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Nowy samorząd z podejściem
Patrycja Dzierżyńska, przyszła magister pedagogiki, przewodniczy
Radzie Studentów Wydziału Humanistycznego. To nowe ciało, które ustawowo zastąpiło Samorząd Studencki. – W wyborach mógł
wziąć udział każdy – podkreśla Patrycja, która weszła też w skład
Parlamentu Studentów PK. Wybrani przedstawiciele studentów
wchodzą w skład Rady Wydziału i komisji programowych na kierunkach, starając się wpływać na sprawy akademickie, także te
dotyczące kształcenia. Najbliższe zamierzenia nowego samorządu
to integracja studentów pomimo ograniczeń epidemicznych oraz
szukanie nowych pomysłów na wsparcie zbiórki dla Marzeny. To
początek, ale Patrycja już nabrała przekonania o dobrej współpracy
z nową rektor dr hab. Danutą Zawadzką, prof. PK również dopiero
co wybrano na czteroletnią kadencję. – Pani rektor nie odgradza się,
chętnie wysłuchuje studentów, czuje się bliskość i ciepłe podejście –
ocenia przewodnicząca studentów z WH.
Talent Nikola: miałam nie studiować
Studentka I roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Nikola Moskal zniechęciła się do studiów
w ogólniaku: dwukrotnie dotarła do półfinału olimpiady polonistycznej i dwukrotnie odpadła w przykrych, niesprawiedliwych jej
zdaniem okolicznościach. – Pomyślałam, że jak tak jest na uczelniach, to beze mnie – przyznaje Nikola. Ale nauczyciele ze szkoły
przekonali ją, że jednak warto, więc przełamała się. Nie chciała
wyjeżdżać z Koszalina, wybrała najbliższy jej kierunek i wiąże z nim
przyszłość.

– Studenci w większości nie są filatelistami – przyznaje prof. B. Polak. – Ale żaden nie przechodzi obojętnie obok naszych prezentacji.
Na wykładach proszą o dodatkowe wyjaśnienia zagadnień.
Film na pandemię
Wydział Humanistyczny znany jest z więzi i przyjaznych relacji
pedagogów ze studentami także poprzez niekonwencjonalne pomysły – takie jak akcja „Film na wieczór” ku pokrzepieniu na czas
lockdownu, trwająca do 16 marca do 3 maja. Objaśnia prodziekan
ds. studenckich WH dr Piotr Szarszewski, pomysłodawca przedsięwzięcia: – Na wydziałowym Facebooku pracownicy i studenci oceniali i polecali sobie nawzajem filmy do obejrzenia w sieci. Np. nasz
dziekan zaproponował „Konesera” w reżyserii Giuseppe Tornatore,
a do kolejnej „prezentacji” zaprosił Natalię Brych (II rok Filologii
Germańskiej), ówczesną przewodniczącą Samorządu Studenckiego
Wydziału Humanistycznego.

– Zajęcia są zdalne, ale widzimy się i słyszymy. I pomimo tych ograniczeń sporo wynosimy. Ostatnio na warsztatach telewizyjnych
prowadzonych przez mgr Annę Błądek z TVP nauczyłam się, że
dziennikarz nie może w wywiadzie kurczowo trzymać się przygotowanych pytań, powinien reagować na odpowiedzi i gdy trzeba,
improwizować – daje przykład zajęć.
Koszalinianka jest świetną, właściwie już profesjonalną fotografką,
zarabiającą portretami ślubnymi, ale i uzyskującą w sieci uznanie np.
zaawansowaną artystycznie nadmorską sesją ekologiczną. Pracę
w zdobywanym zawodzie, prawdopodobnie po wyborze specjalności reklamowej, Nikola chce połączyć ze swą pasją.

„Z racji tego, co dzieje się obecnie na świecie, chciałabym podzielić
się z Wami moimi propozycjami na miłe spędzenie wieczoru, oczywiście poza nauką kolejnych słów i fraz w moim ukochanym języku
niemieckim” – odpisała studentka i oprócz filmu Jamesa Mangolda
„Przerwana lekcja muzyki” (orygin. „Girl interrupted”), który Natalia

Pasja i wiedza łączą pokolenia
– Judym ogromnego formatu, fenomenalny filatelista, doradca
paru pokoleń – krócej i pełniej prof. dr hab. Bogusław Polak, filar
Wydziału Humanistycznego, nie mógł wspomnieć niezwykłego
koszalińskiego lekarza Józefa Sudakiewicza, patrona politechnicznego koła filatelistów, któremu profesor i współtwórca wydziału
przewodniczy. Takie wydarzenia jak krajowa wystawa „100 rocznica zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego” (pod patronatem
„Prestiżu”), ledwie siódma w dziejach Koszalina, a zorganizowana
właśnie w Politechnice Koszalińskiej, przydają splendoru uczelni
i miastu. A gdy rektor uczelni rozesłał rektorom w kraju kartki pocztowe wydrukowane z okazji innej uczelnianej wystawy – o II wojnie
światowej, posypały się zaproszenia dla koszalińskich wykładowców humanistycznych; np. aż czworo wystąpiło w wypełnionej po
brzegi auli Politechniki Warszawskiej podczas wielkiej wieczornicy
z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Znakomitą podporą
uczelnianego koła filatelistycznego jest córka patrona, dr Lidia Sudakiewicz z Wydziału Humanistycznego.
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kocha od wielu lat i który „nieraz przyniósł jej pociechę”, poleciła
książkowy bestseller Harlana Cobena „Nieznajomy” oraz nakręcony na podstawie powieści serial.
Obrazy, nierzadko oscarowe, przy okazji poleceń zdradzały zainteresowania i gust. Wśród proponowanych znalazły się „Trzy billboardy za Ebbing” (dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK), czy „Ostatnia
rodzina” (Mikołaj Lipkowski, student II roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Dr hab. Marek Górka, prof. PK wybrał film
„Omar” o młodych ludziach „żyjących w złowrogiej rzeczywistości,
jednak potrafiących marzyć i kochać”.
Kontynuacją tej wymiany była „Książka na wakacje” (w czerwcu
i w lipcu br.), akcja polegająca na wzajemnym podsuwaniu sobie lektur przez studentów i nauczycieli akademickich.
Dekalog zajęć online
Wydział Humanistyczny nie przespał wakacji i udoskonalił spodziewane zdalne nauczanie. Uczestnicy widzą się i słyszą, zajęcia odbywają się punktualnie, rytmicznie, w dodatku na wspólnej platformie
Microsoft Teams, którą wszyscy opanowali, a nawet już do niej
przywykli, w tym – jak zauważa dziekan Michał Polak – profesorowie wchodzący w siódmą dekadę życia.

TRZY PYTANIA DO DZIEKANA

W wydziałowym dekalogu zajęć online szczególną uwagę zwraca
punkt 4: „W trakcie udziału w zajęciach obowiązują standardowe wymogi etykiety. Konsumowanie posiłków, leżenie rozpostartym na łóżku czy kanapie jest jej naruszeniem. Dopuszcza się za to spożywanie
napojów.” – To nie są zajęcia ulgowe, wykładowca też nie jest w piżamie – wyjaśnia prodziekan Piotr Szarszewski. – Wykład to nie skrypt,
lecz kontakt, więc traciłby bez żywego, barwnego słowa, anegdoty,
a z drugiej strony bez właściwego odbioru, dwustronnej relacji.

- Wydział Humanistyczny na uczelni technicznej to
wyjątek czy nowy trend?
Dr hab. Michał Polak, prof. PK: – Nie jesteśmy wyjątkiem, choć jednym z prekursorów. Inne renomowane
uczelnie techniczne, zaczynając od AGH i Politechniki
Warszawskiej, również mają wydziały humanistyczne
i ekonomiczne, a takie kierunki na nich, jak prawo czy
socjologia, to dzisiaj norma. Podobnie ze szkołami prywatnymi. Uczelnie dążą do uniwersalnego podejścia
do nauk, wypełniają – także regionalnie – luki na rynku
edukacyjnym, stając się bardziej konkurencyjne.

Humanik jest w mieście
Popularność zdobyły wykłady nauczycieli Wydziału Humanistycznego dla szkół mających umowy z uczelnią. Są ciekawe, na czasie,
ich treści pojawiają się na maturach. Zajęcia (oczywiście nie w czasie
obostrzeń pandemicznych) odbywają się w szkołach lub na uczelni
– kiedyś na trzy miniwykłady przyszedł nieomal cały Zespół Szkół
Plastycznych, jakieś 200 osób. To promocja wydziału, który zyskuje
w ten sposób przyszłych studentów.

– Humaniści osiągają sukces zawodowy?
– Oczywiście. Część zostaje nawet pracodawcami.
Zatem to mit, że po studiach humanistycznych czy
społecznych nie ma pracy. Zresztą dziś kandydat trzy
razy się zastanawia, dlatego nasi studenci wiedzą, po
co przychodzą do nas się kształcić, a my wiemy, jak
im ułatwić start w karierze. Wydział Humanistyczny
wpisuje się w założenie, że Politechnika to uczelnia
o charakterze zawodowym, stąd nasze przejście na
profil praktyczny. Przedtem było 90 godzin praktyk,
obecnie 960; poza tym praktycy prowadzą zajęcia
zawodowe. Nasz absolwent wychodzi z kompletem
konkretnych umiejętności, gotowy do pracy. Znakomicie pomagają nasze umowy z pracodawcami, studenci
najpierw poznają firmę i sami dają się poznać, a potem
tam wracają na etaty.

Rozmaitość tematyczna robi wrażenie: system polityczny USA i sylwetki prezydentów, jak rozpoznać kłamcę w Internecie, tajne akcje
Mossadu, skąd dziennikarze czerpią informacje, strach, pożądanie,
piękno, czyli wykorzystanie ewolucyjnych adaptacji w reklamie,
problemy w Europie na przykładzie młodzieży kategorii NEET, mobbing w szkole.

- Wydział przyjazny studentom, a co z badaniami
naukowymi?
- Nasi naukowcy rozwijają się i osiągają sukcesy
w różnych obszarach badawczych. Jednak wiodącą
dyscypliną naukową reprezentowaną przez naszą
jednostkę są nauki o polityce i administracji. W ten
obszar inwestujemy szczególnie, integrując zespół
politologów wydających cyklicznie książki i publikujących w renomowanych czasopismach naukowych.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
• Europeistyka (studia I i II stopnia).
• Filologia angielska (studia I i II stopnia).
• Pedagogika (studia I i II stopnia).
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(studia I stopnia).
• Filologia germańska (studia I stopnia).
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Koszalińskie kolarstwo szosowe
dopiero nabiera rozpędu
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Rafał Kopacz, Tomasz Olczak

Rozegrany 19 września br. szosowy wyścig kolarski Tour de Koszalin okazał się sukcesem
organizacyjnym i frekwencyjnym. Jego pomysłodawcy idą za ciosem i zapowiadają na przyszły
rok cykl takich imprez w regionie, z drugim Tour de Koszalin jako swoistym jego finałem.

T

our de Koszalin zorganizowała grupa pasjonatów kolarstwa,
których skrzyknął do wspólnego działania mieszkający w Koszalinie Jarosław Marycz, ośmiokrotny mistrz Polski oraz wicemistrz Europy w kolarstwie szosowym, który w 2018 r. zakończył
karierę sportową. W wydarzenie zaangażowali się członkowie grup
CyclingKoszalin, Koszalin Cycling Club, pedaluje.pl, Koszalińskie Kolarstwo Szosowe, Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych w Polsce.
Istotnej pomocy udzielił koszaliński samorząd, z Piotrem Jedlińskim, prezydentem Koszalina. Data 19 września nie była wybrana
przypadkowo – miała związek z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu.

szłości i tam organizować takie wydarzenia. Zapotrzebowanie na
nie jest duże. Odnotowujemy wielu chętnych do amatorskiego śścigania się, bo przybywa ludzi jeżdżących rekreacyjnie na rowerach.
Jesteśmy na ostatniej prostej, by powołać nowy podmiot, który
odtąd zajmowałby się organizacją takich wydarzeń na terenie Koszalina i Polski północnej.
Nasz rozmówca podkreśla nie tylko sportowy, ale i rekreacyjny
charakter rozegranego wyścigu: - Ludzie jechali na rozmaitych rowerach. Sprzęt nie jest ograniczeniem: wystarczył sprawny rower
i kask ochronny. Nie zawsze chodzi przecież o miejsce na mecie.
Każdy, kto przekroczył linię mety, odebrał pamiątkowy medal, a nagrody rzeczowe były losowane między uczestnikami, a nie przyznawane za zajmowane miejsca na mecie. W ten sposób wszyscy mogli
się poczuć zwycięzcami.

Jarosław Marycz relacjonuje: - Jesteśmy zadowoleni z efektu naszej
pracy. W planach mamy kolejne wyścigi w Koszalinie, ale rozmawiamy również z Kołobrzegiem, Białogardem, Słupskiem, żeby w przy-
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Marcin Bachtiak komentuje: - Liczba osób jeżdżących na rowerach
szosowych w Koszalinie, popularnie nazywanych „kolarzówkami”,
rośnie wykładniczo. Parę lat temu były to pojedyncze przypadki,
a w tym roku na tzw. „ustawce” można było się doliczyć grubo ponad
50 kolarzy amatorów.

się zbudować podwaliny pod klub rowerowy. Tym bardziej, że kolarstwo jest obecnie wspierane przez Ministerstwo Sportu. Powstał
specjalny program rządowy. Dzieci trenujące w szkółkach kolarskich
mogą liczyć na sprzęt: rowery, kaski, stroje. Klimat wokół kolarstwa
się poprawia. To ważne, bo wielu rodziców nie byłoby stać na rower
szosowy. Dobry kosztuje od 5 do 20 tysięcy złotych, a cena tych dla
zawodowców to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jakub Głuszko, od lat pasjonujący się kolarstwem, dodaje: - Naszym
celem jest popularyzacja kolarstwa szosowego i każdego innego. Jarek Marycz jednoczy różne grupy, które się porozumiały i przygotowały udaną imprezę. Wyścig pokazał, że powstaje silne kolarskie środowisko i dlatego chcemy podobnych imprez przygotowywać więcej.

Pan Jarosław przekonuje, że na początku nie ma znaczenia, na jakim rowerze dziecko jeździ. Najważniejsze, żeby chciało to robić i miało frajdę.
- Ja sam zaczynałem od kolarstwa górskiego, jeżdżąc po Górze Chełmskiej. Dobrym przykładem jest wspomniane Darłowo. Oni jeżdżą
w wyścigach górskich, torowych, przełajowych i szosowych - wszędzie
tam, gdzie można zdobyć punkty rankingowe, które przekładają się
później na wsparcie z rozmaitych źródeł. Specjalizacja zaczyna się na
poziomie juniorskim, kiedy można określić predyspozycje i preferencje
zawodnika. Od tego momentu jego trening jest ukierunkowany.

Być może z czasem aktywność wspomnianego środowiska doprowadzi do tego, że kolarstwo stanie się jedną z dyscyplin sportowych
trenowanych przez koszalińską młodzież w sposób systematyczny.
Obecnie nie ma w mieście żadnego ośrodka szkolenia kolarskiego – ani
klubu, ani sekcji. O tym, że można go zbudować a potem osiągać sukcesy nie tylko w skali krajowej, przekonuje przykład Klubu Kolarskiego
Ziemia Darłowska. Jego zawodniczki należą do polskiej czołówki.

Marcin Bachtiak dodaje: - Na początku to ma być zabawa. Chodzi
o to, by dzieci polubiły jeżdżenie na rowerze, żeby nauczyły się techniki jazdy, ale również obsługi sprzętu.

Jarosław Marycz wspomina: - Był kiedyś klub Spółdzielca Koszalin,
ale upadł. Brakuje działaczy, którzy by dźwignęli szkolenie na nowo.
Inna rzecz, że młodzież również się specjalnie nie garnie, bo trening
wymaga dyscypliny a jeżdżenie długich odcinków jesienią czy zimą,
w nieprzyjemnej pogodzie, nie każdemu się podoba. Jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa, z którym jest źle. Swoją rolę widzimy więc także
w tym obszarze - w pobudzaniu do uprawiania sportu kolarskiego,
ale również w propagowaniu zasad bezpieczeństwa, żeby rodzice nie
bali się wysyłać dzieci na szkolenie. Kiedy skończyłem kursy trenerskie, miałem myśl, żeby otworzyć szkółkę kolarską w Koszalinie, ale
póki co zacznę od organizacji wyścigów, a może w przyszłości uda
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Jak już wspomnieliśmy, nasi rozmówcy chcą, żeby Tour de Koszalin było finałem cyklu imprez. Pierwsza odbyłaby się w kwietniu,
a kolejne co miesiąc, z wrześniowym drugim Tour de Koszalin jako
zwieńczeniem. - Szukamy sponsorów i sponsorów tytularnych.
Organizacja kosztuje, a priorytetem jest bezpieczeństwo. Zabezpieczenie drogowe jest najważniejsze i tutaj musimy podziękować koszalińskim firmom drogowym, bez których zaangażowania
i pracy nie udałoby się tak sprawnie i bezkolizyjnie zamknąć drogi
krajowej nr 6, a było to wielkie wyzwanie logistyczne. Poza tym
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STATYSTYKI WYŚCIGU
Zawody odbyły się na dwóch dystansach: Mini (jedna
pętla, 13 km) i Maxi (cztery pętle, 54 km). Liczba
uczestników była ograniczona przepisami antycovidowymi. Gdyby nie one, lista startowa byłaby znacznie
dłuższa.
Na krótszym dystansie wystartowało 68 zawodników
(12 pań, 56 panów). Najmłodszy miał 14, a najstarszy
75 lat.
Na dystansie dłuższym ścigało się 190 kolarzy: 15
pań i 175 panów. W obu grupach dominowały osoby
w wieku 30-40 lat – najmłodsza miała 16 lat, najstarsza 73 lata. Oprócz Polaków w wyścigu wystartował
również jeden Hiszpan.
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Foto: Marcin Betliński

Katarzyna Derda i Marta Białas, a za nimi od lewej: Marcin Bachtiak, Marek Kowalski,
Jarosław Marycz, Łukasz Kaszuba, Jakub Głuszko. To dzięki nim odbył się Tour de Koszalin.

potrzebne jest również wsparcie ze strony Policji, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, które aktywnie przyczyniło się do bezpieczeństwa
zawodników, kibiców i kierowców podczas trwania wyścigu, a także
zaplecze medyczne – mówi Jakub Głuszko. – Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania. Odbieraliśmy dużo pozytywnych sygnałów na temat naszego wyścigu.
Chcemy utrzymać ten poziom organizacyjny, dlatego potrzebujemy
wielu życzliwych partnerów.
Łukasz Kaszuba, który należy do grona twórców Tour de Koszalin,
komentuje: - Dobre opinie uczestników i obserwatorów mają również związek z tym, jaką wybraliśmy trasę. To, że była to pętla: ulica Rolna, ulica Słupska, Kłos, trasa S6, ulica Gdańska, z metą znów
przy Rolnej sprawiło, że widzowie mieli szansę przyglądać się rywalizacji kolarzy. Oczywiście pandemia spowodowała, że kibiców było
mniej niż mogło być, ale jednak się pojawili. Wrażenie robiło na nich
zwłaszcza to, z jaką prędkością potrafią jechać kolarze.

TELEFONY I AKCESORIA

Organizatorzy pierwszego Tour de Koszalin podkreślają, że bez życzliwości wielu instytucji, osób i firm,
nie byłoby tej imprezy. Dlatego wszystkim im oraz
wolontariuszom składają serdeczne podziękowania.

Kontakt dla sponsorów
i w innych sprawach:
wyscig@marycz.com
I
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- Piotr Jedliński Prezydent Koszalina
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Sport to przejaw dbałości
o zdrowie
Autor: Anna Zawiślak / Fotografie: Marcin Betliński

Kariery wybitnych sportowców działają na zbiorową wyobraźnię, bo towarzyszy im rozgłos, duże
pieniądze i luksusowe życie. Nie wszyscy jednak docierają na sportowe szczyty. To oczywistość, której
nie rozumieją niektórzy rodzice. Źle oszacowane predyspozycje, niewłaściwie dobrana dyscyplina sportu
i zbyt duża presja, mogą dziecku sport obrzydzić na zawsze. Wszystko przecież zaczyna się od zabawy,
która z czasem może zamienić się w coś poważniejszego lub w nawet w pomysł na życie. Może, ale nie
musi! Rozumieją to świadomi rodzice i mądrzy trenerzy.

P

ostanowiliśmy przedstawić naszym Czytelnikom trzech koszalińskich trenerów, którzy pracują z najmłodszymi, stymulując ich sportowy rozwój. Choć reprezentują oni różne
dyscypliny sportu, łączy ich sposób myślenia o swej roli, w którym
równie ważny jak osiąganie postępów w treningu jest aspekt wychowawczy.

wej, ale też nowe środowisko, miejsce, z którym trzeba się oswoić.
Niektóre dzieciaki są zachwycone, niektóre potrzebują czasu, aby
oswoić się z dużą salą, hałasem i ciągłą akcją. Zabawa dość szybko przekształca się w zasady i reguły, które to dopiero zaczynają
kształtować zawodnika.
Do Dariusza Krajewskiego, trenera koszykówki, trafiają dzieci
w różnym wieku i z różnymi warunkami fizycznymi (w koszykówce
są one akurat bardzo istotne). Coś, co na początku dość łatwo ocenić, czyli szybkość i wzrost dziecka, z czasem może mieć mniejsze
znaczenie niż pracowitość, waleczność czy celność rzutowa, nad
którymi można pracować i budować je poprzez treningi: - Aktywność ruchową należy rozpocząć jak najwcześniej, szeroko rozumianą. Bieganie, wyścigi i marsze w terenie leśnym, jazda na rowerze,
pływanie, mocowanie się czy zabawy z rzucaniem, powinny stanowić alfabet dla zdrowia i prawidłowego rozwoju organizmu. Wstęp-

Trener to partner zawodnika
Tomasz Zawadzki, trener judo w klubie Gwardia Koszalin, tak definiuje swoją rolę w rozwoju sportowego talentu: - Trener to partner
zawodnika, który towarzyszy mu w drodze do osiągnięcia celu.
Rodzice przyprowadzają na zajęcia judo cztero-pięcioletnie maluchy. Pierwsze treningi to forma zabawy ruchowej, sprawnościo-
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ne predyspozycje i wybór dyscypliny często przychodzą w wieku
6-9 lat, wąska specjalizacja kształtuje się z czasem, opierając się na
mocnych i słabszych stronach zawodników.

ny to miejsce, w którym można się wyszaleć, ale dostrzegam w tych
młodych ludziach szacunek do trenera, do maty, do kolegów, nawet
jeśli stają naprzeciw siebie – dopowiada Andrzej Mruczek. – Tu młodsi
trenują ze starszymi, z medalistami mistrzostw Polski, to ich niesamowicie dopinguje i mobilizuje do zdobywania kolejnych pasów, które
traktują jak amulety – mówi tata Igora Talkowskiego. – Takie treningi, zawody, sparingi to krok w dorosłość i umiejętność podejmowania
decyzji, szybkich - na macie, ale i tych długodystansowych - w życiu.

Andrzej Astapczyk, trener tenisa, mówi: - Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy w jednakowym tempie zdobywają
umiejętności. Widać to szczególnie na pierwszych tenisowych zajęciach. Niektóre dzieci łapią i odrzucają piłeczkę bez problemów,
inne uczą się tego tygodniami. To nikogo nie dyskwalifikuje, jedynie
pokazuje pole do wzmożonej pracy. Początkowe zajęcia to czas na
pokazanie dyscypliny. Niekiedy młodzi adepci orientują się, ile pracy przed nimi, szczególnie wtedy, kiedy zapatrzeni są w swoich idoli.
Na tym etapie niezbędna jest cierpliwość ze strony zawodnika, a ze
strony trenera stałe zagrzewanie do pracy.

Kiedy dziecko zaczyna traktować sport poważnie, rodziców wciąga
sportowe środowisko. Zawody i obozy treningowe zbliżają i pogłębiają relacje. - Mierzenie się z klęską i sukcesem uczy przeżywania
towarzyszących temu emocji. Wygrywać jest tak samo trudno, jak
przegrywać, gdyż rosną oczekiwania co do siebie samego i otoczenia. Bez obecności rodziców trudno wychować przyszłego potencjalnego mistrza – mówi Andrzej Astapczyk.

Rodzic to partner trenera

Podobnie opowiada Tomasz Zawadzki o zawodach judo: - Na olbrzymiej hali jest czasem po osiem-dziesięć mat. Ja jako trener
jestem sam, a walki odbywają się w różnych miejscach. Staram się
dopingować wszystkich swoich podopiecznych, biegając między
matami, ale rodzic, kiedy jest na takich zawodach, dodaje pewności
siebie, samą obecnością wspiera. To nieoceniona wartość.

Zaangażowani rodzice, wspierający, towarzyszący dziecku na każdym etapie rozwoju mają ogromne znaczenie dla motywacji i uzyskiwanych postępów w treningu.
– Zauważyć można różne podejścia: niektórzy „podrzucają” pociechy i odbierają po zajęciach, są też tacy, którzy nie opuszczają żadnego treningu czy zawodów. Są, obserwują, czuwają. Dla trenera
taki rodzic to niezastąpiony partner, dla dziecka – motywator. Przytulą, dopilnują, wytłumaczą i nauczą czym jest zwycięstwo i porażka - mówi Andrzej Astapczyk.

Dariusz Krajewski komentuje: – Zdarza się oczywiście, że poprzez
swoje pociechy rodzice realizują własne niespełnione ambicje.
Oczekują coraz cięższego treningu, a podczas kibicowania zachowują się na granicy histerii. Ten rodzaj obecności często bardziej
przeszkadza, niż pomaga. Podczas koszykarskich meczów niektórzy rodzice wchodzą w rolę trenerów, próbując dawać wskazówki.
Chwalą za coś innego niż trener, bardzo emocjonalnie, w raniący
sposób ganią swoje dzieci za nieudane akcje. Robią to najczęściej
rodzice ze „sportową duszą”, którym trudno powściągnąć własne

Wiktoria Poletajew, Michał Talkowski i Andrzej Mruczek są prawie
na wszystkich treningach judo swoich synów. Zgodnie przyznają, że
spędzają w hali judo sporo czasu. Obserwują, wymieniają doświadczenia. – Sport uczy dyscypliny, respektu i pracy w grupie – mówi Michał
Talkowski, którego syn trenuje na macie od kilku lat. – Z jednej stro-
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W 1997 roku Adam Małysz bardzo chciał, żeby z kadrą skoczków
pracował psycholog. Przeważnie na treningach skakał bardzo dobrze, a przychodziły zawody i nie stawał na podium. Presja i oczekiwania powodowały u niego tremę. Poprosił wtedy o psychologa,
ale trener Pavel Mikeska nie chciał się zgodzić. Od tamtej pory minęła epoka w podejściu do zawodników, trenowania i mentalnego
wsparcia. Współcześnie nie tylko mistrzowie mogą liczyć na pomoc
specjalistów, a pierwszym z nich jest właśnie trener.

emocje. Dlatego staram się raz w roku organizować spotkanie integracyjne rodziców i dzieci, podczas którego, rozgrywamy konkursy
sprawnościowe, konkursy rzutów, a kończymy wspólnym meczem.
Takie spotkania świetnie rozładowują atmosferę i dają okazję wykazać się wszystkim, także bardzo ambitnym rodzicom.
Trenujemy ciało i głowę
Innego rodzaju relacje niż z rodzicami, łączą trenera z zawodnikiem.
Poczucie bezpieczeństwa, wspólna praca, opieka, sprawiedliwe
traktowanie, wysuwają się na pierwszy plan. - Budowanie zespołu
to długofalowe działanie. Na każdego mistrza judo pracują wszyscy
na macie. Zawodnik nie walczy sam ze sobą, zmaga się z przeciwnikami - kolegami. Duch zespołu, atmosfera, budują i tworzą warunki
do dobrych treningów, a na tym mi zależy - zaznacza Tomasz Zawadzki. – Jednocześnie w grupie trzeba wciąż dostrzegać poszczególne osoby. Trenerska uważność jest dla nich cenna i wspierająca.

Samodoskonalenie
O ile zasady w poszczególnych dyscyplinach sportowych nie zmieniają się znacząco, to zmienia się młodzież, jej świat i wartości. – Nie
szkoląc się systematycznie, trener stoi w miejscu a nawet się cofa
– mówi wprost Dariusz Krajewski. - Wiedza trenerska zdobyta na
wyższej uczelni, wymaga wielu dopowiedzeń. Szkolenia, w jakich
biorę udział, pomagają myśleć kreatywnie i szukać skutecznych metod dotarcia do młodego pokolenia.

Dariusz Krajewski mówi o relacjach z zawodnikami: - Chodzi o połączenie dobrych stosunków z posłuszeństwem. Buduje się je również
poza parkietem, analizując mecze, monitorując stan zdrowia oraz
będąc na czasie z wydarzeniami w życiu podopiecznego.

Pomocny okazuje się Internet. Oczywiście trzeba umieć krytycznie
podchodzić do podcastów, audycji o tematyce sportowej, analizy
meczów i stylów poszczególnych zawodników. Cała ta wiedza stała się bardzo dostępna, należy tylko nałożyć na to odpowiedni filtr,
który wyłuska wartościowe i odpowiedzialne treści. Trener szukający stale rozwiązań, nowych metod, umiejący zrozumieć problemy
współczesnej młodzieży, staje się starszym, doświadczonym kolegą
i towarzyszem w drodze po sportowe laury. Motywacja i odpowiednie, celowane podejście są cenniejsze niż znane sprzed lat metody.

Andrzej Astapczyk dodaje: - Wspólne śledzenie gry mistrzów, wyjazdy na zawody - niby niewiele, ale gdy ta przestrzeń jest wypełniona, tworzy podwaliny pod zaangażowanego sportowca, który nawet jeśli nie zwiąże się z dyscypliną zawodowo, zbuduje pozytywne
nawyki i ciekawość świata. Praca nad ciałem jest ważna, ale praca
nad głową, nad pokonywaniem swoich słabości, bywa ważniejsza.
Nawet zawodnik z wydawać by się mogło znakomitymi warunkami
fizycznymi może ulec przy chwiejnej psychice. Treningi mają za zadanie budować i hartować adeptów, a umiejętności zdobyte przydają się także w codziennym życiu, poza tenisem – uważa pan Andrzej.
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Sukces niejedno ma imię
Sukcesem są oczywiście trofea, ale z trenerskiego punktu widzenia,
radością są przede wszystkim zaangażowani sportowcy, młodzież
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a od kilku lat uczy we własnej szkole tenisa w Koszalinie. Emanujący od Andrzeja Astapczyka spokój przekłada się na znakomitą
atmosferę na zajęciach. Dzieci poza regularnymi spotkaniami na
korcie, uczestniczą w obozach tenisowych, na których mogą poznać siebie nawzajem z zupełnie innej strony. Na co dzień lekcje
tenisa u Andrzeja Astapczyka odbywają się przy ulicy Morskiej
10, w szkółce TenisPRO.

chętnie i aktywnie uczestnicząca w zajęciach, stale rozwijająca swoje umiejętności i realizująca przyjęte założenia. Satysfakcję przynoszą udziały w zawodach i kolejne etapy, o które uda się zawalczyć.
Wielką przyjemność daje szkoleniowcom obserwacja dorastającego sportowca, rozwijającego się we własnym tempie. Obserwacja,
jak pomału odrywa się od wyjściowej grupy i szlifuje swoje umiejętności w większych klubach, czy w kadrze wojewódzkiej lub narodowej. Wielu wielkich sportowców podkreśla, jak istotne w ich życiu
były pierwsze treningi i pierwsi trenerzy.

Od piłki nożnej zaczynał Dariusz Krajewski. Dwa-trzy lata grał
w klubie piłkarskim. Później na dłużej zatrzymała go przy sobie
królowa sportu, czyli lekkoatletyka. Dopiero w ostatnich latach
szkoły podstawowej jako zajęcie uzupełniające jego ówczesny
trener podsunął mu koszykówkę, doszła do tego gigantyczna
popularność NBA i nocne oglądanie meczy transmitowanych na
żywo przez telewizję. Z czasem pasja zamieniła się w pracę trenerską, która pozwala panu Dariuszowi już 25 lat prowadzić grupy młodzieży w roli nauczyciela wychowania fizycznego w SP 3
im. Ks. J. Twardowskiego w Koszalinie oraz trenera koszykówki
w MKKS ŻAK Koszalin.

Tomasz Zawadzki chciał zostać zawodnikiem judo, podobnie jak
jego tata. Od kiedy tylko było to możliwe, rozpoczął treningi, choć
wcześniej przez jakiś czas pasjonował go taniec. Na początku judoką nie był najlepszym, dopiero z czasem ukształtował się i nabrał
pewności w treningach. Zaczął wygrywać i zdobył kolejno medale
wszystkich grup wiekowych.
Kiedy doszedł do etapu seniorskiego i zakończył treningi w klubie
AZS AWF w Gdańsku, przyszła propozycja objęcia opieką trenerską
trudnej młodzieży z gdyńskiego osiedla w ramach wsparcia świetlic
socjoterapeutycznych. To doświadczenie sprawiło, że trenerem zapragnął zostać na dłużej. Dziś szkoli przedszkolaki, grupy naborowe
i klasę masters czyli zawodników 30+. - Treningi z dziećmi i dorosłymi dają ogromną satysfakcję, stale mnie rozwijają i nakręcają do
dalszej pracy – mówi.

Trójka naszych rozmówców podkreśla zgodnie, że sprawność fizyczna jest równie ważna, jak rozwój intelektualny. Sport jest formą
dbania o siebie. Zaszczepiając w maluchach potrzebę zdrowej rywalizacji, dając im możliwość wyładowania emocji, ale również poznania smaku zwycięstwa i porażki, tworzymy warunki do ukształtowania ich jako ludzi kompletnych i świadomych. Wielka w tym rola
rodziców, nauczycieli, ale również trenerów: - Czy warto uprawiać
sport i prowadzać dzieci na treningi? Takich pytań nawet nie należy
stawiać. Nasz świat jest tak skonstruowany, że bez organicznego ruchu zapadamy się w sobie, zaniedbujemy zdrowie. Fizyczność staje
się ograniczaną potrzebą i choć to oczywiste, czasem o tym zapominamy przekonują panowie Tomasz Zawadzki, Dariusz Krajewski
i Andrzej Astapczyk.

Andrzej Astapczyk tenisem zainteresował się dość późno, bo
dopiero w szkole średniej. Wcześniej od najmłodszych lat grał
w piłkę nożną. Rodzice chcieli, żeby skończył technikum i miał
„porządny zawód”, a jego stale ciągnęło do sportu. O kierunku
studiów zadecydował sam. AWF w Gdańsku stał się wyborem
naturalnym, podobnie jak kierunek trenerski. Pracował w Sopockim Klubie Tenisowym, potem w Liceum Tenisowym w Sopocie,
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Święta inne niż zawsze
Rodzinny krąg, wigilijny stół, 12 postnych potraw, opłatek, kolorowo przystrojona choinka, prezenty,
pasterka – wszystko to składowe tradycji polskiego Bożego Narodzenia. Zdarza się jednak, że święta
wyglądają zupełnie inaczej...

Sambor Kwas mówi: sprawdzam

wać ciężkiej próbie w imię samej tylko ciekawości. Generalnie większość głosów opowiadała się po stronie autora, lecz jeden z ówczesnych felietonistów „Gazety”, bardzo poważany Andrzej Osęka,
ostro skrytykował Sambora, zarzucając mu moralne nadużycie. I to
właściwie wyznaczyło obowiązującą ocenę pomysłu i reportażu.

Andrzej Mielcarek, wydawca miesięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński”:
- Nie ja jestem bohaterem tego wspomnienia, ale mój ówczesny
redakcyjny kolega Sambor Kwas. Był początek lat dziewięćdziesiątych, zaczynaliśmy pracę w szczecińskim wydaniu „Gazety Wyborczej”. Sambor, bodaj najmłodszy w naszym gronie, wyróżniał
się rzadkim reporterskim „nosem”. Nie znam szczegółów jego sytuacji osobistej, ale wiem, że rodzinę miał nieliczną, bodaj tylko tatę.
I tak jakoś wyszło, że w święta które wspominam, Sambor został
w Szczecinie sam.

Parę miesięcy później Sambor przeniósł się do Warszawy, podjął
pracę w innej redakcji. Jednak znów po paru miesiącach przepadł.
Jak się okazało, nie mógł sobie znaleźć miejsca i wylądował w końcu
w Stanach Zjednoczonych. Kontakt się urwał na dobre.
Ta jedna sytuacja bardzo zaważyła na jego życiu. Szkoda, bo był bardzo zdolnym dziennikarzem. I odważnym, bo przyznają Państwo,
że trzeba mieć wewnętrzną siłę, żeby przeprowadzić eksperyment
społeczny, który wymyślił sobie Sambor. Siadając do tegorocznej
wigilii, zadajmy sobie pytanie, co byśmy zrobili, gdybyśmy na progu
domu zastali schludnego dwudziestolatka, który grzecznie zapytałby, czy może z nami spożyć ten wyjątkowy posiłek.

Wpadł wtedy na pomysł, który później przyniósł mu sporo zgryzoty. Otóż postanowił sprawdzić, jak jest z tym dodatkowym nakryciem dla zbłąkanego wędrowca zostawianym zwyczajowo przy
polskich wigilijnych stołach. Ruszył więc w miasto, odwiedzając
różne adresy. Jak się można spodziewać, wszędzie wywoływał konsternację. Ale znalazła się rodzina gotowa przyjąć obcego do stołu
w tym szczególnym dniu – zwyczajna, niezamożna. Najgorzej, jeśli
tak można powiedzieć, wypadł duchowny…

Na marginesie: nazwisko było dla mojego kolegi nie lada kłopotem. Wielu po prostu nie dowierzało, że jest prawdziwe – ludzie
podejrzewali, że chodzi o pseudonim. Najwyraźniej nie znali średniowiecznej historii Pomorza, kiedy imię Sambor było na naszych
ziemiach popularne, a nosili je znani z pisanych świadectw rycerze
i inni dobrze urodzeni. Germanizacja, niestety, spowodowała, że
stało się swego rodzaju „zabytkiem”.

Reportaż Sambora odbił się szerokim echem. Wewnątrz redakcji –
również głównej, warszawskiej – rozgorzała dyskusja, czy pomysł
na taki reportaż uczestniczący jest etyczny, czy można ludzi podda-

I

142

I

GALERIA UDANYCH PREZENTÓW!
Znajdziemy idealne prezenty
dla Twoich bliskich

BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962
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Kocham świąteczne przygotowania
Amy Szymańska, właścicielka Centrum Języków Obcych Arena, Tunezyjka mieszkająca od kilku lat w Koszalinie:
W mojej rodzinnej Tunezji święta Bożego Narodzenia nie są obchodzone, gdyż mamy inną kulturę i inną dominującą religię. W większości miejsc są one w ogóle niezauważalne, choć w niektórych sklepach - zwłaszcza sieciowych, należących do globalnych marek - na
wystawach można znaleźć sztuczną choinkę jako część dekoracji.

Święta na ulicy

Dobrze pamiętam moje pierwsze Boże Narodzenie w Polsce. Byłam
tutaj dopiero niecały miesiąc, kiedy koleżanka chciała mnie wprowadzić w urok świąt. Razem z jej rodziną miałam nawet okazję być
na pasterce w katedrze w Kołobrzegu. Dobrze zapamiętałam ten
czas - uwagę przyciągały, wręcz oszałamiały, kolorowe światełka,
które były wszędzie: na ulicy, w sklepach, w restauracjach, w prywatnych domach.

Krzysztof Łuszczek, menedżer; jako przedsiębiorca prowadził interesy w Ghanie:
Zanim przyszło mi spędzić moje pierwsze afrykańskie Boże Narodzenie, sporo już wiedziałem o miejscowym sposobie jego obchodzenia. Mimo to byłem zaskoczony, bo co innego czytać na jakiś
temat, a co innego samemu czegoś doświadczyć. Byłem wówczas
gościem rodziny mojej żony Wiktorii, która jako miejscowa stała się
dla mnie przewodniczką po ghanijskiej rzeczywistości.

Kolejne święta spędzałam już wraz z rodziną męża, w sposób wymagany przez polską tradycję. Od dwóch lat, korzystając z wolnego
czasu, zaraz po wigilii wyjeżdżamy odpocząć. Nasze ferie trwają aż
do Nowego Roku. W tym roku pewnie się to nie uda…

Podobnie jak u nas, świętowanie zaczyna się od kolacji z rodziną. Ale
to właściwie jedyne podobieństwo. Po rodzinnym posiłku bierze się
potrawy i wychodzi na ulicę po to, żeby dzielić się z innymi. Każdy
coś upiekł albo ugotował, więc nie wypada się nie poczęstować.
Oczywiście są również ludzie biedni, których nie stać na przygotowanie smakołyków. Nikt na to nie zwraca uwagi i częstuje również
ich, czym tylko może.

Jeśli chodzi o stronę kulinarną, muszę powiedzieć, że smakują mi
wszystkie polskie świąteczne specjały, wszystkie tradycyjne dania.
Ponieważ lubię gotować, uczyłam się je samodzielnie przyrządzać.
Wyszukiwałam filmiki na YouTube i w ten sposób krok po kroku poznawałam tajemnicę każdej potrawy. Umiem na przykład przygotować tradycyjnego karpia, ale najsmaczniejszym daniem dla mnie
jest ryba po grecku.

To jest generalnie wielka różnica między Afryką a Europą: tam najważniejsze są relacje, związki między ludźmi. Również święta są
okazją do ich nawiązywania i umacniania. Nie czci się świąt w zamkniętym kręgu rodu, ale na zewnątrz – spotykając się ze znajomymi i nieznajomymi.

Święta Bożego Narodzenia mają niepowtarzalny klimat. Składają
się na niego zapachy potraw, wspólny śpiew kolęd, które uwielbiam,
dekoracje. Przyjemne jest zwłaszcza dekorowanie choinki, przymierzanie, które ozdoby będą pasować, a które nie. Swój ujmujący
urok ma również planowanie prezentów, myślenie co bliscy chcieliby dostać, co ich zaskoczy i bardzo ucieszy.

O ile na święta byłem częściowo przygotowany, to zaskoczył mnie
sylwester. Zaplanowałem go w hotelu, po europejsku. Było drętwo
i sztucznie. Wszystko skończyło się kwadrans po północy. Kiedy wracaliśmy, zwróciłem uwagę na to, że w wielu miejscach pod
gołym niebem bawili się ludzie. Trwała ta zabawa do drugiej, trzeciej w nocy. Była w tym pewna tajemnica, którą rozszyfrowałem
w następnym roku. Ta sylwestrowa fiesta na ulicach miała związek
z miejscowym Kościołem: ludzie w ten sposób się modlili, śpiewając i tańcząc. Zaczynali o ósmej wieczorem, kończyli o drugiej, już
w nowym roku. Fantastyczne przeżycie, a jednocześnie żal że my,
Europejczycy, niemal całkowicie wyzbyliśmy się spontaniczności.

Ważne święta w Tunezji również posiadają swój czar. Odbywa się
wtedy tłumne odwiedzanie rodziny i wielka uczta przy grillu (wiadomo – inny klimat), a wszystko wśród wszechobecnego zapachu
kadzideł.
Nie mogę wyobrazić sobie życia bez obu świąt i jestem szczęśliwa,
przygotowując się do jednych i drugich.
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Cudownie rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych po brzegi radością Wigilijnej Nocy
oraz Nowego Roku pełnego optymizmu, wiary i nadziei
życzą
Właściciele i pracownicy BOKARO

KOSZALIN
ul. Gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02

SŁUPSK
ul. Główna 2b
tel./fax: 59 841 53 66
w w w . b o k a r o . p l

KOŁOBRZEG
ul. Sienkiewicza 17F
tel./fax: 94 351 12 08
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Zależy z kim się płynie
Tomasz Łazarewicz, marynarz – pierwszy oficer, obecnie spedytor;
pochodzi z Darłowa; mieszka z rodziną w Bremie w Niemczech:
- Kilkanaście razy zdarzyło mi się spędzać święta w trakcie rejsu,
z czego 10 razy pod rząd! To nie jest łatwe doświadczenie – nawet
jeśli nie jest to pierwsze Boże Narodzenie bez rodziny. Oczywiście
marynarze starają się zapewnić sobie namiastkę świątecznego klimatu. Dużo tu zależy od tego, z kim się płynie. Kiedy byli to w dużej
liczbie Polacy i na dokładkę trafił się kucharz Polak, udawało się
uzyskać świąteczną atmosferę. Gorzej kiedy w większości załoga
składała się z różnych nacji. Chociaż muszę powiedzieć, że lubiłem
rejsy z udziałem Norwegów. Im bardzo podobały się nasze zwyczaje
świąteczne i świąteczna kuchnia, bo u nich tradycje świąteczne są
dużo skromniejsze niż polskie.
Kilka razy zdarzyło mi się w wigilię pracować, bo przecież statek
trzeba cały czas obsługiwać. To były emocjonalnie trudne momenty. Trochę tęsknotę łagodziły rozmowy z bliskimi, ale nie trwały one
długo, bo połączenie przez telefon satelitarny kosztowało majątek.

Opłatek zaszczepiony na Dominikanie
Marek Zmysłowski, pochodzący z Koszalina przedsiębiorca, który
swoje biznesowe przygody w Nigerii opisał w bestselerowej książce
„Goniąc czarne jednorożce: Jak polski Wilk z Wall Street został afrykańskim terrorystą”:
W mojej rodzinie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
pieczołowicie kultywowały babcia i mama. Dbały o to, byśmy w najdrobniejszych szczegółach zachowywali okolicznościowe zwyczaje.
Przesiąkłem tym klimatem. To dzięki babci i mamie, niezależnie od
tego, gdzie jestem w tym okresie, staram się zorganizować chociaż
część polskich potraw. W zeszłym roku rodzina mojej partnerki, Yaritzy Reyes, mieszkająca na Dominikanie, zaczęła dzielić się
opłatkiem. Było to dla nich zupełną nowością, którą zaakceptowali.
Boże Narodzenie w wersji nigeryjskiej jest zdecydowanie bardziej
„zamerykanizowane” niż w Polsce, natomiast na Dominikanie bardzo dużą rolę odgrywa Kościół. Religijność jest bodajże silniejsza,
niż w naszym kraju.
W obu przypadkach – Nigerii i Dominikany - największym szokiem
był brak choinki, podstawowego symbolu świąt. Ponieważ bardzo
tęskniłem do bożonarodzeniowego drzewka, moją ulubioną czynnością stało się z czasem strojenie palm, bo choinki są tam tylko
sztuczne.

Kolędy nad Oceanem Indyjskim
Mira Danielewska wraz z mężem Arturem od niemal sześciu lat uczy
Australijczyków tanga, prowadząc szkołę tańca towarzyskiego:
U nas (mówię tak, bo już oswoiłam się z nowym miejscem zamieszkania) obchodzi się Boże Narodzenie właściwie dwa razy. Raz w lipcu (Christmas in July), kiedy tutaj jest zima a temperatura spada
w dzień do kilkunastu stopni, przy czym w nocy może zdarzyć się
nawet przymrozek. Drugi raz świętujemy w „normalnym” terminie,
chociaż w „nienormalnej” temperaturze.
Mieszkamy w Perth, w którym w Boże Narodzenie temperatura wynosi 36-38 stopni Celsjusza, co i tak nie jest rekordem jak na warunki australijskie. To w istotny sposób wpływa na sposób świętowania,
bo trudno w takiej temperaturze zajadać się bigosem…
Pierwsze święta poza Polską były dla nas trudne. Tutaj nie ma tradycji wigilii, wszystko rozgrywa się 25 grudnia. Święta spędziliśmy
wtedy we dwójkę, bez choinki, śpiewając kolędy. Postarałam się,
żeby na stole było coś typowo polskiego. Kupiliśmy na przykład
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makowiec w polskiej cukierni Chopin. Ale gdzie mu do tego z koszalińskiego Sano! Sama przyrządziłam karpia po żydowsku. Kupiliśmy
również pierogi, które stają się coraz popularniejsze wśród Australijczyków. Mimo tych potraw i kolęd, było nam smutno. Następnego dnia wzięliśmy trochę jedzenia oraz wino i poszliśmy nad ocean,
a mamy do niego bardzo blisko. To był już zupełnie inny nastrój. Na
plaży zobaczyliśmy mnóstwo ludzi, którzy korzystając z dostępnych wszędzie bezpłatnych grilli piekli mięso, bawili się, pili alkohol.

I

Wigilię tego roku miałem w pracy, w hotelu „Ukraina”, górującym
nad prawobrzeżną częścią Kijowa. Jeszcze niedawno hotel nosił nazwę „Moskwa”, co trafnie określało relacje władzy, nie tylko między
miastami, stolicą imperium i jej wasalem. Teraz wszystko miało się
zmienić. Ukraina walczyła o niepodległość.
Z okien hotelu Ukraina wychodzących na Majdan wszystko było
widać jak na dłoni. Majdan trzymali zwolennicy Wiktora Juszczenki
i „Naszej Ukrainy”, ruchu politycznego z kozacką podkową na pomarańczowym tle, kolorze Juszczenki. Stąd rewolucja wzięła swoją nazwę. Pomarańczowi byli świetnie zorganizowani. Stale dyżurowali
w ogrzewanych kozami namiotach, wspomagali ich przyjeżdżający
z całej Ukrainy wolontariusze. Moim zadaniem tego dnia było opowiedzenie widzom TVP, co tu się dzieje.

Na najpiękniejszych plażach Australii Zachodniej tłumy plażowiczów i tysiące surferów w Boże Narodzenie to zwykły widok. Co
ciekawe, zewsząd słychać różnojęzyczne rodziny: ci mówią po hindusku, ci po japońsku albo chińsku, inni po hiszpańsku... To dziwne,
ale ludzie silnie trzymają się w swoich kręgach kulturowych, jednocześnie szanując innych. To jest rzecz, którą tu uwielbiam...

Julia Timoszenko, pomarańczowa księżniczka, tłumaczyła mi, że
wszystko jest zgodnie z grafikiem. Każde miasto, każda firma wie
kiedy i ilu ludzi ma przysłać na Majdan. Tutaj mieli wystać i wykrzyczeć swoją wolność. Wszystkie światowe telewizje i radia prowadziły z Majdanu relacje. To był atut pomarańczowych.

Kolejne święta były już radośniejsze, a podczas ostatnich spotkał
nas duży zaszczyt, bo tańczyliśmy przy akompaniamencie orkiestry
symfonicznej w największe sali koncertowej Perth – zostaliśmy bowiem zaproszeni do udziału w bardzo prestiżowym koncercie charytatywnym.

Na Majdan nie mieli prawa wstępu niebiescy, zwolennicy Wiktora Janukowycza, któremu Władimir Putin już dwa razy gratulował
zwycięstwa w prezydenckich wyborach. Niebiescy w Kijowie byli
w mniejszości. Stale wisiała nad Majdanem ich groźba, że pociągami
przyjadą ze Wschodu i zrobią w Kijowie porządek z tą pomarańczową zarazą rozsiewaną przez Zachód.

26 grudnia to Boxing Day. Spędza się go w centrach handlowych.
Nazwa święta wywodzi się od tradycyjnego, datującego się od średniowiecza, zwyczaju darowania służbie lub biednym podarunków
zapakowanych w pudełka (ang. box). Inny przekaz mówi, że nazwa
ta pochodzi od lockbox, czyli skarbonki na datki znajdującej się
w kościele – pieniądze zebrane w tym dniu były rozdawane ubogim
parafianom.

Pomarańczowi, niebiescy i przybyli z całego świata goście hotelu
Ukraina, dziennikarze, dyplomaci, szpiedzy, agenci służb specjalnych,
obsługa hotelu, czekali - każdy na swój sposób - na głosowanie w dodatkowej, ustalonej przez Sąd Najwyższy za podpowiedzią międzynarodowych mediatorów, trzeciej turze wyborów prezydenckich.
Była wyznaczona na 26 grudnia, w drugi dzień świąt u katolików.

Tęsknimy do świąt w Polsce. Nawet planowaliśmy wizytę w Koszalinie w tym roku, ale wiadomo – „koronka” wszystkie plany zrujnowała. Nie wolno nam opuszczać Australii, a nawet przemieszczać
się między tutejszymi stanami. Generalnie ludzie szanują te ograniczenia, bo wiedzą, że dzięki nim choroba się nie rozprzestrzenia
(w Perth było dotychczas zaledwie kilka przypadków Covid-19).

24 grudnia, w wigilię, wszystko jeszcze wisiało na włosku. Nikt nie
wiedział, jaki będzie finał politycznego konfliktu. Czy Janukowycz
zaatakuje swoimi bojówkami? Czy Putin użyje armii i swoich wpływów w ukraińskich służbach specjalnych? Czy Kwaśniewskiemu
uda się zmobilizować Europę i obronić kruche porozumienie? Czy
leczący się z trucizny podanej przez zdrajców Juszczenko dotrwa
do końca tej walki?
Goście hotelu Ukraina pracowali non stop. Dziennikarze obsługiwali swoje stacje telewizyjne i radiowe, nadające we wszystkich
strefach czasowych. Ekipy telewizyjne, korzystając z satelitarnych
połączeń, nadawały relacje z okien hotelowych pokoi. Świat poznał
hasło pomarańczowych : „Razom nas bohato, nas ne podołaty”- Jesteśmy wszyscy razem i nie można nas pokonać. Tak też się stało.
Wówczas, w Kijowie, po raz drugi w swoim życiu spędzałem wigilię poza rodzinnym domem. Pierwszy raz był w grudniu 1981 roku,
w stanie wojennym, miałem ją w więziennej celi w Wierzchowie Pomorskim razem z internowanymi kolegami i przyjaciółmi z Solidarności. W Kijowie, na Majdanie, wróciłem do tego wspomnienia, do
niepokoju i strachu o przyszłość, do generała - obrońcy socjalizmu,
do kopalni Wujek, Janka Stawisińskiego, do naszej solidarności.
Patrzyłem na przygotowujący się do krótkiego snu rewolucyjny
Majdan. Wolontariusze schodzili do metra, część z nich nocowała
w gościnnych kijowskich mieszkaniach. Straż Majdanu rozstawiała
nocne posterunki, można było jeszcze dostrzec prawosławnego
kapłana, błogosławiącego bojowników, którzy zostawali na noc
w namiotach. Mogli mi opowiedzieć o swoich strachach i swoich nadziejach, tak jak przystało w rodzinnej tradycji wigilijnej wieczerzy.

Piątek 24 grudnia 2004 roku, pomarańczowy Kijów
Wiesław Romanowski, dziennikarz, w poprzedniej dekadzie korespondent polskich mediów na Ukrainie i Białorusi; ekspert od spraw
wschodnich, pisarz i socjolog:
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stało padać, żołnierze zabrali się do roboty i dosłownie odkopali
drogę. Ale wydostać się poza Koszalin nie było żadnych możliwości
przez kilka pierwszych dni nowego roku 1979.
Pierwsi goście wyjechali piątego dnia po weselu. W czwartek,
4 stycznia 1979 roku, odleciał z Zegrza pierwszy samolot do Warszawy i to była pierwsza szansa wydostania się z Koszalina. Później
stopniowo wracała komunikacja autobusowa i kolejowa.

Święta stulecia
Wanda Stypułkowska, prezes zarządu MPS International – koszalińskiej firmy produkującej opakowania i kosmetyki dla kluczowych
europejskich marek:
W mojej rodzinie święta od zawsze są bardzo tradycyjne. Jedne bardziej wesołe, bo się dzieci rodzą, inne smutne, bo ktoś odszedł. Ale
co by się nie działo, święta muszą być takie, jak nakazuje tradycja
i zwyczaje. I na miejscu, w domu rodzinnym – bez wyjazdów pod palmy albo innych wycieczek.

Poza domem, ale radośnie
Elżbieta Dąbrowska-Kowalska, 20 lat pracowała w Polskiej Żegludze Bałtyckiej jako stewardesa, obecnie jest urzędniczką koszalińskiego ratusza:

Jednak jedne święta, a właściwie cały okres świąteczny, zapamiętam na zawsze. 30 grudnia 1978 wyszłam za mąż. Ślub i wesele
mieliśmy w Mielnie, gdzie wówczas mieszkałam. Niektórzy weselni goście przyjechali już na Boże Narodzenie – i ci byli szczęśliwi,
bo nie musieli przeżywać tego, co było udziałem pozostałych. To
była słynna „zima stulecia”. Ostra, mroźna i śnieżna. Dokładnie to
pamiętam. Już w czwartek, 28 grudnia, zaczęło mocno padać. Następnego dnia moja teściowa wsiadła w Białymstoku do pociągu,
a wysiadła z niego po 24 godzinach… To był ostatni skład kolejowy,
który dojechał w nasze strony. Inni goście, którzy jechali od Piły,
dotarli łazikiem wojskowym – poruszając się polami, bo drogi były
już wtedy nieprzejezdne. Ostatni gość dotarł w sobotę, pokonując
odcinek Koszalin-Mielno na piechotę. Jak się dostał do Koszalina,
nie powiedział.

Chyba więcej niż 10 razy w okresie mojej pracy na promach pasażerskich kursujących do Skandynawii, przyszło mi spędzić Boże
Narodzenie na statku. I pewnie to będzie zaskakujące stwierdzenie,
ale wspominam te święta sympatycznie. A to głównie dlatego, że
w większości przypadków mogłam być wtedy z rodziną. Istniała bowiem taka możliwość, by członkowie załogi zaprosili swoich bliskich
na pokład na wigilię i pierwszy dzień świąt.
Kiedy już ostatni pasażerowie opuścili prom, odbywało się szybkie
sprzątanie, a później lokowanie rodzin w kabinach – statek stawał
się swoistym hotelem dla nich (nie było kursów świątecznych; staliśmy w którymś z portów).

Oprócz tego, że było mnóstwo śniegu i wielki mróz, pojawiły się
problemy z zasilaniem elektrycznym. Zapobiegliwie szukaliśmy po
ośrodkach wypoczynkowych kandelabrów, żeby w razie potrzeby
przynajmniej było widno na sali weselnej.

Wigilia na promie zawsze była radosna i nie tylko z tego względu,
że oznaczała dla mnie brak całej tej przedświątecznej domowej
krzątaniny, gotowania, pieczenia… Kucharze dokonywali cudów,
przygotowując cały zestaw 12 tradycyjnych dań. Sala restauracyjna
była cudownie ustrojona. Po życzeniach i wieczerzy następowało
to, co najważniejsze dla dzieci: prezenty.

Po latach zgadaliśmy się ze znajomymi, że tego samego dnia braliśmy ślub – oni w Koszalinie, my w Mielnie. Przeżycia te same. Na
przykład nie było możliwości kupić kwiatów, bo mróz tak ścisnął,
że żadne nie były w stanie przetrwać. Problemy z komunikacją to
również brak łączności telefonicznej, bo gdzieś pozrywane zostały
linie. Obecnie, kiedy mamy „komórki”, to brzmi jak opowieść z innego świata, ale wówczas te komunikacyjne kłopoty oznaczały, że do
końca nie wiedzieliśmy, kto z zaproszonych gości dotrze, a kto nie.
A i tak między Mielnem a Koszalinem nie było najgorzej. Wtedy
w Unieściu stacjonowała jednostka wojskowa saperów. Jak prze-
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Chociaż już od 14 lat nie pływam, wspominam tamte święta jako
bardzo miłe i udane. I myślę, że podobnie udane były dla naszych
bliskich. Zwłaszcza dzieci mogły być zadowolone, bo organizowano dla nich rozmaite zajęcia, zabawy, konkursy – miały mnóstwo
wrażeń i na pewno się nie nudziły. Dodatkowo mogły wtedy zajrzeć
(pod opieką dorosłych) do wszystkich zakątków, w tym do kuchni,
gdzie wyrozumiali kucharze pozwalali im z sobą gotować.
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Życzymy zdrowych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za dotychczasową
owocną współpracę
i życzymy pomyślności
oraz sukcesów w 2021 roku!

Wiodący polski producent kosmetyków i opakowań
www.mps.koszalin.pl

I

SPOŁECZEŃSTWO

I

Wigilia kończyła się wspólnym zejściem na ląd i udziałem w pasterce – oczywiście o ile byliśmy wtedy akurat w Świnoujściu albo
Gdańsku.

Świąteczny grafik
Anna Iwanisik, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie:

Puste nakrycie dla spodziewanego gościa
Arkadiusz Wilman, dziennikarz Polskiego Radia Koszalin i wykładowca Politechniki Koszalińskiej:

Święta dla pielęgniarek pracujących w systemie dyżurów są zawsze
nietypowe. Listopad jest zazwyczaj tym miesiącem w roku, w którym każda pielęgniarka czeka na grudniowy grafik z dawką niepokoju. Od tego grafiku zależy cała logistyka przygotowań do świąt, jak
również podporządkowanie się reszty rodziny do godzin rozpoczęcia wigilii, czy pozostałych świątecznych spotkań.

Od kilku tygodni przy jednej z koszalińskich ulic regularnie czuję na sobie wzrok niepełnosprawnego chłopca. Mieszka na parterze w starej
kamienicy blisko teatru, opiera się na parapecie i obserwuje moje kroki. Patrzy przez okulary korekcyjne, w jaki sposób wsiadam do samochodu. Później na swój sufit. I znowu na mnie. Codziennie obserwuje
zamaskowanych ludzi z torbami i siatkami. Terapia sensoryczna w ramach edukacji zdalnej. Świąteczne światełka przykuwają jego uwagę.

Przez wiele lat mojej pracy na Oddziale Dziecięcym, również moja
rodzina dostosowywała się do rytmu zaplanowanych dyżurów
w moim grafiku. Dla mnie najważniejsza była zawsze wigilia. Czy
trzeba do stołu usiąść jak najszybciej, aby spokojnie zdążyć na
wieczorny dyżur, a może po skończonej dniówce uda się wszystko
spiąć tak, aby o godzinie 19 przełamać się opłatkiem. Raz na parę lat
wypada urlop i całe święta można spędzić z bliskimi. Najtrudniejsze
były chwile, gdy syn był mały i ta magia świąt trochę wymykała mi
się spod kontroli, gdy musiałam opuścić swoich chłopaków i iść do
pracy. Potem rano słyszałam, jak to sprytnie Mikołaj pochował prezenty i jak je do późna rozpakowywali razem… beze mnie.

Wrzucając zakupy do bagażnika czuję, że gdzieś jest drugie okno.
Może nieszczelne, w nieocieplonym bloku na obrzeżach miasta.
A może w samym jego centrum, z widokiem na prywatne miejsce
parkingowe. Gdzie za firanką stoi starsza kobieta, która w mediach
słyszy o zasadzie DDM - dystans, dezynfekcja i maseczki. Od kilku
miesięcy towarzyszą jej jednak wartości SSZ - samotność, strach
i złość. W tym domu nadzieja na antycovidową szczepionkę bywa
większa, a na pewno bardziej realna, niż wigilijne spotkanie z niepełnosprawnym wnukiem.

Od 10 lat nie pracuję w dyżurach i święta mam wolne, ale na mnie
jako pielęgniarce oddziałowej spoczywa obowiązek zrobienia grafiku. A ten świąteczny jest najbardziej stresującym grafikiem w roku.
Należy uwzględnić długo wyczekiwane plany urlopowe, zadbać
o to, żeby dyżury nie powtarzały się tak samo jak w poprzednim
roku, by każda pielęgniarka mogła urwać kawałeczek świąt dla
siebie, co roku inaczej. Dochodzą do tego sytuacje losowe i osobiste sprawy każdej z nas. Ułożenie tych kloców w całość zawsze
kojarzy mi się z grudniem, z oczekiwaniami i z rzeczywistością. Nas
pielęgniarek jest tak bardzo mało, że kiedy przed świętami trafi się
zwolnienie lekarskie którejś z nas, to wtedy ktoś dodatkowo musi
wziąć dyżur, choć nie był zaplanowany. Pracujemy ze sobą wiele lat,
mamy za sobą wiele wspólnych świąt na dyżurach, niejeden ciężki
przeżyłyśmy razem i zawsze miałyśmy w sobie oparcie. Gdy zdarza
się jakaś sytuacja podbramkowa, moje koleżanki stają na wysokości
zadania i każdy dyżur jest obstawiony, by bezpiecznie opiekować

Podczas dzielenia się opłatkiem zazwyczaj życzymy sobie zdrowia.
W pandemicznych czasach nawet z książkową morfologią i negatywnym testem RT-PCR możemy czuć się źle. Indukcyjna ładowarka z wbudowanym routerem 5G i wyświetlaniem direct messages
nie napełni naszych wewnętrznych, duchowych akumulatorów.
Żyjemy szczęśliwie dzięki ludziom wokół. Koronawirus nam to dosadnie uświadomił. Miłość i przyjaźń wymagają wspólnego życia,
rytuałów, realizowania wspólnego dzieła.
To będą inne święta. Stracić nadzieję na spotkanie to stracić wszystko. Boże Narodzenie nie jest grudniowym folklorem, jest właśnie
spotkaniem. Może też być codziennością wolną od dat w kalendarzu. Zastanie zamkniętych drzwi w Betlejem przyniosło światu nadzieję w zaskakujących okolicznościach. W tym roku sklepy bywały
zamknięte. Ważne, aby nasze serca pozostały otwarte.
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się pacjentami. To poczucie dodaje mi siły, gdy tworzę grafik, który
z pewnością komuś pasować będzie bardziej, a komuś mniej. Któraś
z nas wstanie od stołu wcześniej, a któraś po powrocie do domu
ucałuje śpiące już w łóżeczkach dzieci.
I w tym miejscu z całą odpowiedzialnością muszę przyznać, że
mam w swojej drużynie najlepszy zespół pielęgniarski na świecie.
Cały personel Oddziału Dziecięcego jest dla mnie ważny i wiem, że
mogę liczyć na koleżanki. Dziękuję im wszystkim za wiele lat pracy
i życzę, by te Święta Bożego Narodzenia przebiegły w spokoju, rodzinnej atmosferze, a czas w dyżurach łagodnie i bez dodatkowych
stresów.
Moje święta w tym roku będą również inne od poprzednich. Choć
w Wigilię będę z rodziną, pozostałą część świąt spędzę na dyżurze
w Izolatorium, z pacjentami chorymi na Covid-19.

Szewc bez butów chodzi
Emilia Dadoń-Zając, rodzinnie prowadzi gospodarstwo rybne „Dadoń” w Sianowie:
Święta Bożego Narodzenia i cały przedświąteczny czas to w naszej
rodzinie od zawsze bardzo gorący okres. Cała rodzina była mocno
zaangażowana w hodowlę ryb i pracę w gospodarstwie mojego
taty. Tradycyjnie na tydzień przed wigilią startowaliśmy z detaliczną sprzedażą karpia, a równolegle obsługiwaliśmy większych,
hurtowych klientów. Tata wisiał na telefonie (wtedy jeszcze stacjonarnym) albo stał w woderach w stawie i razem ze swoimi braćmi
wyławiał kolejną „porcję” ryb dla klientów. Mama od rana do nocy
pracowała na naszej malutkiej przetwórni.
Narożnik

Przez ogrom pracy i zmęczenie, rodzice nie wiedzieli nawet jaki jest
dzień, a kto by jeszcze myślał o świątecznej kolacji. Przy wigilijnym
stole zawsze spotykaliśmy się wszyscy w pełnym składzie, a do moich rodziców (jakże by inaczej) należało przygotowanie karpia z pieczarkami w śmietanie.

Dawid Promiński, restaurator, właściciel Spoko Miejsce, Green
Pubu, Krowa Burger:
Jako wielki zwolennik memów, w ślad za jednym z popularnych powiem, że w tym roku zamiast wigilii rodzinnej będzie pogrzeb karpia.
Na pogrzebie na szczęście może być 30 osób, więc pomieszczą się
wszyscy…

Mama skończyła pracę w wigilię nad ranem i pobiegła do domu
przygotować tradycyjnego karpia dla całej rodziny. Jakie było jej
zdziwienie, kiedy okazało się, że u nas karpia już się nie znajdzie. Ani
w stawie, ani na przetwórni. Wszystko sprzedane. Na szczęście zaraz obok naszego gospodarstwa, funkcjonował wtedy jeszcze drugi
ośrodek rybacki. U Pana Stacha trochę karpia zostało. Tata pobiegł
i kupił rybkę po sąsiedzku, tak uratował naszą świąteczną tradycję.
Zresztą z karpiem pamiętam też inną świąteczną historię. Miałam
wtedy może osiem lat. Tradycyjnie ostatnie dni przed świętami rodzice byli pochłonięci pracą, a ja starałam się nie plątać pod nogami.
Dużo czasu spędzałam wtedy z naszymi psami, których zawsze mieliśmy dużo. Bawiłam się z nimi w takim blaszaku. Służył on wtedy
mojemu tacie za biuro.

Ale serio: nie pamiętam świąt, na których w wigilię było więcej niż
6 osób.
Jestem z pokolenia konsumpcyjnego, co za tym idzie, święta spędzam na swój sposób, więc standardowym zachowaniem jest gruby
melanż w pierwszy dzień świąt. I te święta będą inne. Dlaczego? Ano
nie będzie baletów, nie będzie Trokadero, już nie mówiąc o tym, że
nawet dobrze nie będę mógł się pobawić w swoim klubie. Czy żałuję? Nie. Ten rok, ta pandemia nauczyła mnie korzystać z uroków
wolnego weekendu, przytulić się do ukochanej osoby, w tle kominek
i nasz mały zwierzak. Przy okazji doceniam coś takiego jak narożnik,
nie ma lepszego miejsca gdzie można się wychillować. Reasumując święta będą zdecydowanie inne, nie znaczy, że gorsze, a nawet
w głębi duszy czuję, że będą lepsze. Szczególny rok - szczególne rozwiązania. Rozmawiamy o tym 26 listopada, a już od dwóch dni mamy
ubraną chatę na świątecznie.

I

Nie mogłam doczekać się wigilii, bo wiedziałam, że wtedy wreszcie
rodzice będą ze mną i spędzimy razem dużo czasu. No i wiadomo! czekałam na Świętego Mikołaja. Czekałam na prezenty, które wcześniej spisałam w liście. Miało być Lego i Barbie, ale najważniejszy był
króliczek! Taki prawdziwy, domowy zwierzak, o którym marzyłam.
Dwa dni przed wigilią, bawiłam się jak zazwyczaj z naszymi psiaka-
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mi. Tata wchodzi do blaszaka i mówi, że właśnie przejeżdżał Mikołaj,
trochę wcześniej niż planował, ale miał dla mnie prezent, który nie
może czekać. Nagle moim oczom ukazał się królik. Czarny z białymi
łatkami na uszkach. Został z nami na święta i długo po nich. Niestety okazał się nie być miniaturką (jak to sobie wyobrażałam) a wielkim królikiem. Mieszkał więc jakiś czas w blaszaku, bo w naszym
jednopokojowym mieszkaniu nie miałam go gdzie wcisnąć.

zasadzonej przez dziadka, Panie świeć nad jego duszą. Jednak tego
dnia babcia wybrała tajemnicze, szeleszczące zawiniątko sporych
rozmiarów. W salonie okazało się, że pod zakurzoną folią ukrywała
się plastikowa choineczka, ubrana w kolorowe lampki i błyszczące
bombki. Ozdoba stanęła na telewizorze, tuż obok miniaturowych
muzykantów. Tych od Stasiulka. To on je przywiózł i trzeba było na
nie bardzo uważać.

Po latach okazało się, że tym Świętym Mikołajem od królika był
klient, który przyszedł po rybę na święta, ale nie miał jak zapłacić,
więc zostawił w zamian królika. Prawdziwy cud Bożego Narodzenia
- dla mnie z pewnością. Po latach w prezencie (ale już urodzinowym)
dostałam podobny podarunek. Zamiast królika był... Zając. Ściśle:
Tomek Zajac - mój mąż a zaraz po nim kilka wymarzonych Zajączków, miniaturek: Mikołaj, Marcelina, Misia i Florek.

Gdy dzień zaczął chylić się ku końcowi, sikorki pospiesznie skończyły swoją kolację, a lampeczki na choince radośnie oświetliły figurki
grajków. Wnuczka z babcią zasiadły wygodnie na sofie, ciesząc się
swoją bliskością. Z drugiego pokoju dobiegało rytmiczne tykanie
zegara, odmierzającego ten niezwykły czas. Iwonka wtopiła się
w miękkość wyszywanych poduszek i ciszę przetykaną opowieściami o dawnych czasach. Spokojnie usnęła, otulona ciepłem ramion
ukochanej babci.
Ten wyjątkowy wieczór wypełnił miłością każdą cząstkę trzyletniej
dziewczynki. Bywa, że dorosła Iwonka zagląda do tych pięknych
wspomnień swojej pierwszej świadomej wigilii i rozpakowuje je jak
najdroższy prezent. Prezent od babci Olimki.

Sztuczna choinka
Iwona Jasińska, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych:
Ta niezwykła wigilia zaczęła się zwykłym porankiem. Mała Iwonka
obudziła się otulona miękką, puchową kołdrą z gęsich piór i przeniosła wzrok za firankę. Ruchliwe, kolorowe sikorki zachłannie spożywały swoje śniadanie, radośnie pukając w drewniane okno sypialni.
Znajome, zimowe widowisko. Poduszka obok dziewczynki była jeszcze ciepła, a z odległej kuchni dobiegały radosne dźwięki rozpalania
w piecu.

Magia świąt, czyli tęsknota za zwyczajnością
Jarek Kubiak, prowadzi Szkołę Języków Obcych Mulitlingua, ucząc
w niej angielskiego, norweskiego i hiszpańskiego:

Słodki zapach ciepłego mleka stopniowo wypełnił cały dom. Chwilę potem dało się słyszeć odgłos żwawych kroków i w końcu pokój
rozjaśnił się, jakby wpadł do niego promień słońca. To babcia Olimka
przyszła z zaproszeniem do wspólnej przygody. W pokoju dziennym
czekało kilka miłych niespodzianek: na ścianie makatka wykończona koronką uśmiechała się polnymi kwiatami, a stół zdobił wykrochmalony obrus w kaszubskie wzory, ten od Tereńki.

Boże Narodzenie to zazwyczaj czas pojednania oraz wyjątkowy
okres, spędzany w gronie rodziny i najbliższych. W oczach dziecka
jest to również czas magii i ową magię pamiętam z czasów dzieciństwa. Niestety nie pamiętam, czy wierzyłem w świętego Mikołaja –
choć chciałbym dziś wierzyć, że tak, za to pamiętam bardzo dobrze,
jak będąc jeszcze pacholęciem, biegałem razem ze starszym bratem
po całym domu w poszukiwaniu prezentów. Owe prezenty zostały ukryte przez Rodziców za piecem w piwnicy, ale któż zabroni
ośmio- i dziewięciolatkowi pobuszować po całym domu i znaleźć je,
rozpakować, i ponownie zapakować i udawać zaskoczenie, gdy się je
dostanie pod choinkę? Rodzice będąc w pracy, byli nieświadomi, że

Zdawało się, że babcia przemieszczała się jakoś szybciej, niż zwykle. Zejście do piwnicy było zazwyczaj wyprawą, z której wracało
się z różnymi skarbami. Czasami z lnianym workiem pełnym kolorowych motków wełny. Innym razem ze słoiczkiem kompotu wiśniowego albo z pachnącym pomarszczonym jabłuszkiem z jabłonki

I

156

I

I

SPOŁECZEŃSTWO

prezenty od Mikołaja były już wcześniej przez ich pociechy zlokalizowane oraz wnikliwie obejrzane.
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Jednym z bardziej wyczekiwanych świątecznych momentów była
paczka od cioci Danusi. Ciocia, kiedy byliśmy dziećmi, mieszkała
w RFN-ie i co roku z okazji świąt przysyłała nam paczkę pełną niespodzianek. Świetnie pamiętam tę ekscytację, gdy z awizem szliśmy
na pocztę odebrać przesyłkę. Później w domu kładliśmy ją na stole
i powolnie, z namaszczeniem, rozpakowywaliśmy

Z uśmiechem na ustach wspominam też inne przekonanie, a mianowicie to, że zwierzęta przemawiają ludzkim głosem na Gwiazdkę.
Status zwierząt bardzo zmienił się od tego czasu, gdyż chciałoby się
wierzyć, że dzisiaj ciężko znaleźć osoby, które trzymają swoje czworonogi na łańcuchu. Mój pies miał budę i mieszkał na zewnątrz, a ja
co Gwiazdkę podnosiłem go do góry razem z tym ciężkim łańcuchem, z którego tak bardzo lubił się urywać, i pytałem, czy w tym
roku byłem dla niego dobrym panem. Oczywiście odpowiedzi się
doczekałem w postaci zwykłego szczeknięcia czy dwóch, za to rodzice zawsze mówili, że pies przemówił ludzkim głosem, ale właśnie
wtedy, kiedy poszedłem spać.

Wszystko, co zawierała paczka, wydawało nam się wtedy wręcz egzotyczne. To właśnie z paczek cioci Danusi zakosztowałam pierwszy
raz kiwi i bananów. Cukierki dzieliliśmy sprawiedliwie z bratem między
sobą, a częstując koleżanki z podwórka wybierałyśmy żelki tak, aby
każdej trafił się cały zestaw kolorystyczny mięciutkich misiaczków.
Paczka od cioci budziła zawsze emocje i z dużą ciekawością na nią
czekaliśmy. Pewnego roku, ciocia w owej świątecznej paczce przysłała domek z piernika. Taki prawdziwy, pachnący cynamonem
domek, z białymi od lukru dachówkami i okiennicami oraz z kolorowymi, czekoladowymi drażetkami przy podbitce. To było coś absolutnie pięknego. Ten domek podobał mi się tak bardzo, że ustawiłam
go na honornym miejscu, z myślą, że może po świętach, jak już całkowicie mi się opatrzy to wspólnie go schrupiemy.

Magia przepełniała dla mnie święta Bożego Narodzenia w wielu
aspektach – wyglądanie na niebie pierwszej gwiazdki, zastawianie
dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa i wyśmienita
sałatka jarzynowa mojej babci, która pracowała jako zawodowa kucharka. Przez długi czas nie mogłem pojąć, co wyróżniało jej sałatkę
od tej przyszykowanej przez moją mamę i wydawało mi się to jakimś
niepojętym sekretem. Mama mówiła, że choć używa tych samych
warzyw, to babcina sałatka jest wyśmienita właśnie poprzez magię
świąt. Tą magią okazał się po wielu latach majonez, który babcia
sama przygotowywała, gdyż nie za bardzo lubiła ten, który można
było kupić w sklepie. Tak więc w mojej pamięci czas świąt to czas
magii, której nie ukrywam, w dzisiejszym świecie szalenie mi brakuje.

Tak mijał dzień za dniem. Czas do świąt płynął całkiem szybko ,wypełniony sprzątaniem, zakupami, podziałem obowiązków. A ja kilka
razy dziennie zatrzymywałam się przy domku z piernika, nieustannie zachwycona jego wyglądem. Nagle, nie wiadomo, kiedy, ściany
piernikowej budowli załamały się i domek runął. Jak to się mogło
stać? Nasze szybkie dziecięce śledztwo znalazło winowajcę tej katastrofy budowlanej. Okazało się, że skrupulatnie małymi kawałeczkami, domek z piernika podjadała nasza mama. W końcu skubnęła
przysmaku o jeden kęs za dużo i domek rozpłaszczył się całkowicie.
Trochę nam było smutno, a trochę się z tego maminego łakomstwa
śmialiśmy. W każdym razie wybaczyłam mamie. Od tamtej pory
zamiast domu, co roku są po prostu piernikowe ciasteczka, może je
podbierać bez katastrofalnych konsekwencji.

Kocie święta
Małgorzata Chrzczonowicz, Fotograficznie WYMIERNA, zawodowo
specjalistka HR, po godzinach, wolontariusz Good Vibe Festival, studentka Zarządzania projektami, miłośniczka współczesnej kultury.
Domek z piernika
Święta na wyjeździe z dwoma półrocznymi kociakami wymagają
specjalnego planu, ale też gotowości na nagłe zwroty akcji. Rodzinne święta u teściów? Ok! Ale kocięta jadą z nami.

Joanna Morawska, manager zespołu Thermomix Polska, mama Oli
i Zuzy :
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Arena

C.J.O.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu cudownego czasu w gronie najbliższych osób,
a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności w realizacji planów i marzeń.
Razem z całym Zespołem Arena C.J.O. pragnę serdecznie podziękować
Naszym Uczniom i Przyjaciołom za każdy dzień spędzony w Naszej Szkole.
Amy Szymańska
Dyrektor Arena Centrum Języków Obcych
www.edu-arena.pl

Arena Centrum Języków Obcych ul. Zwycięstwa 126 w Koszalinie tel. 782 114 917
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Logistyka zaczęła się już od przygotowań do podróży. Uchwycenie
momentu, kiedy koty będą odpowiednio wybawione, najedzone,
wykuwetowane i lekko rozespane, zajęło nam chwilę. Potem już
tylko wystarczyło „upolować” je, włożyć delikatnie do kontenerów
i w drogę. Marzyło nam się słuchanie kolęd, ale gdzie tam, kocięta
śpiewały swoje melodie, a siedziałam na tylnej kanapie auta, głaszcząc raz jednego, raz drugiego, zagadując to kierowcę, to kociaki.

I

z nich związana jest z moimi podróżami. Jedna z nich wydłużyła się
naprawdę spory pobyt, a był to początek lat dziewięćdziesiątych.
Przyjechałam wtedy do Izraela, a więc do Ziemi Świętej. Wigilia tuż
tuż, a ja z dala od domu. Siejąca niepokój wojna w Zatoce Perskiej
była w tamtym rejonie odczuwalna bardziej, niż w Europie.
Z grupą przyjaciół udaliśmy się do Jerozolimy. Zatrzymaliśmy się
w zabytkowym hostelu w samym centrum Starego Miasta. Znaleźliśmy się w kolebce kultur i religii. Udzieliła nam się magia miejsca,
gdzie nawoływania muezzina do modlitwy, przeplatały się z biciem
dzwonów i pośpiesznym marszem Żydów do synagog.

Od progu mieszkania teściowej mój wewnętrzy lokalizator koncentrował się tylko na miejscach, które kociaki mogłyby zmienić nie
do poznania. Tak kolejno z choinki zaczęły znikać szklane bombki,
kwiaty doniczkowe trzeba było pochować, wiszące i świecące ozdoby przymocować zdecydowanie bardziej poważnie. Choinka też
ostatecznie wylądowała na komodzie. Ten koci najazd w kilka minut
przemeblował przygotowany świąteczny wystrój na wystrój kocioodporny.

W tym wszystkim postanowiliśmy przygotować własną wigilię.
W celu nabycia niezbędnych składników udaliśmy się na najbardziej znany bazar w Jerozolimie, Shuk Mahane Yehuda. Udało nam
się na turystycznej, niewielkiej kuchence w korytarzu przyrządzić
tradycyjne dwanaście potraw, do których zaliczyliśmy kompot z suszonych moreli i kawę. Ktoś z Chile widząc nasze przygotowania,
udostępnił nam swój hostelowy pokój ze wspaniałym sklepieniem
niczym w kościele i z wyjściem na dachy Jerozolimy.

Kolacja wigilijna również przebiegała na trasie kocich wędrówek.
Zamiast zachwycania się smakołykami, trzeba było pilnować kocich łapek, aby nie wylądowały w barszczu, czy nie pacnęły śledzika
w śmietanie. Lewa ręka głaszcze, a prawa trzyma widelec - albo odwrotnie. To było istne szaleństwo. Przynajmniej skończyło się nasze
kursowanie na trasie, kuchnia - salon, bo wszyscy pilnowali tylko
tego, co już stało na stole, przed kocim huraganem.

Było magicznie, było wspaniale. Tuż przed północą zamówiliśmy
arabską taksówkę, aby zawiozła nas na pasterkę do Betlejem. Tam
pielgrzymi z całego świata. Dla niektórych sporym zaskoczeniem
było to, że msza w Bazylice Narodzenia Pańskiego odbywała się po
arabsku. Ta cała sytuacja, pod której byłam wrażeniem, zbudowała
we mnie przekonanie, że każdy powinien choć raz odbyć podróż do
źródeł, niezależnie czym są dla niego owe źródła.

Po kolacji prezenty. W zasadzie już nieistotne co jest w środku, ale
te kartony, te kolorowy papiery, wstążki - to koci raj. Szeleszczące
torebki zahipnotyzowały nasze kitki na tyle, że udało się wsunąć
kawałek serniczka. Jeszcze tylko kilka rund kociego szału i można
iść spać.

Każde święta są nieco inne, w zależności od miejsca i okoliczności.
Z czasem zrozumiałam, że nieważne jest, co na choince, ważni są ludzie, którzy są blisko i z którymi chcemy spędzić ten czas. Magiczne
białe święta? Takie slogany często się słyszy, choć zarówno na Kubie, jak i w Polsce śnieżnych świąt dawno nie było. Choinka? Może
być nawet zrobiona ze śmieci. Taką właśnie widziałam na Sumatrze.
Ten rok też będzie inny. Pełen ograniczeń i niewiadomych. Oby dobre myśli nas nie zawiodły. Pomyślności dla wszystkich.

Śpimy więc zabarykadowani w przygotowanym dla nas pokoju, bo
nocą kotki mogą nie być już tak wyrozumiałe dla wiszących jeszcze
gdzieniegdzie świątecznych ozdób. Ten koci zawrót głowy rekompensuje ich słodkie mruczenie. Zasypiamy. A od rana, cóż, wszystko
od nowa.

Wigilia na dachach Jerozolimy
Sprawa z Mikołajem

Violetta Świdroń - od ponad 20 lat prowadzi w Koszalinie Centralę
Artystyczną, miejsce spotkań nie tylko artystów:

Tomasz Garbarczyk, koszalinianin, śpiewak operowy na co dzień
występujący w Städtische Theater Chemnitz w Niemczech:

Mam w pamięci kilka szczególnych świątecznych historii, a jedna
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Święta Bożego Narodzenia, kiedy byłem dzieckiem, odbywały się
głównie u moich dziadków. Ich mieszkanie było centrum naszych
rodzinnych spotkań. Do dziadków chodziliśmy po szkole, tam wyprawiane były imieniny, urodziny i niedzielne obiadki. Tam też
świąteczny nastrój udzielał się każdemu najbardziej.

Pierwsze święta z Inką

Babcia była odpowiedzialna za kuchnię, dziadek za sprzątanie, ubranie choinki i doglądanie dzieciaków. Dziadek zawsze był moim bohaterem. Pomimo natłoku spraw przed świętami, znajdował czas, żeby
zabrać nas na sanki lub wieczorny spacer po śniegu. Tak to prawda,
wtedy jeszcze padał śnieg.

Rok 2020 stoi pod znakiem koronawirusa. Niestety i święta pozostaną w cieniu pandemii. Dotychczas okres świąteczny był jedynym czasem w roku, w którym moja rozsiana po Polsce i Europie
rodzina mogła zebrać się w jednym miejscu. Tylko w tym okresie
mogliśmy cieszyć się ze wspólnie spędzonego czasu. Aktualnie
wszyscy jesteśmy w stanie niepewności, bo do końca nie wiadomo,
jakie będą panowały obostrzenia i czy będzie można się swobodnie
przemieszczać. Będzie to bardzo ciężki okres dla wielu polskich rodzin, których bliscy postanowili szukać swoich szans w większych
miastach lub za granicą. Istnieje spore ryzyko, że kolejne święta
spędzimy przy kamerkach internetowych, łącząc się z członkami
rodzin i przyjaciółmi wirtualnie. Oby nie! Oby ten koszmarny sen
się skończył. Jestem pełen dobrych myśli, że w 2021 roku przezwyciężymy pandemię i będziemy mogli spędzać znacznie więcej czasu
z rodziną i najbliższymi znajomymi. Będzie wiele okazji, aby nadrobić zaległości. Ponadto, tak myślę, pora skrócić czas pracy, tak aby
było go więcej na to, co najważniejsze. Te święta będą dla mnie inne
niż wszystkie z jeszcze jednego powodu. Po raz pierwszy spędzimy
je z naszą córką Inką. Już nic nie jest takie samo.

Michał Kaczmarek, wraz z żoną Agatą prowadzi kawiarnię Powidoki, ponadto organizują w niej kawowe spotkania i wernisaże artystyczne:

Czułem też, że właśnie mój dziadek wciela się w rolę św. Mikołaja.
Wszystko się jakby zgadzało: siwe włosy, okrągła, rumiana i zawsze
uśmiechnięta twarz, ciepły głos. Jedyne co różniło dziadka od bajkowego Mikołaja, to brzuch. Dziadek go nie miał.
Jednak pewnej wigilii, mogłem mieć jakieś 4-5 lat, moja mikołajowa
teoria legła w gruzach. Po kolacji jak zwykle przyszedł czas na prezenty. Biegałem od pokoju do pokoju, szukając za oknem pierwszej
gwiazdki, reniferów z saniami i nie wiem czego jeszcze.
Dorośli podkręcali temat, a ja podekscytowany, przestałem zauważać domowników, aż w końcu zobaczyłem jego. Stanął w drzwiach
i tym ciepłym, ale stanowczym głosem spytał „Czy są tu jakieś
grzeczne dzieci?” Niby czekałem na niego, a całkowicie mnie zaskoczył. Trochę się go wystraszyłem, więc szybko wskoczyłem na
pierwsze kolana przy stole. Szybko rozejrzałem się dookoła. Acha
tato jest, wujek jest, drugi też siedzi w kącie, a więc nie ma dziadka.
Hura pomyślałem, więc świętym Mikołajem jest dziadek, nie nabiorą mnie już więcej. Wtedy na ucho usłyszałem – Tomuś, nie bój się
i przywitaj z Mikołajem. Chodź podejdziemy do niego razem. Szybko odwróciłem się i zorientowałem, że siedzę na kolanach u dziadka.
Czyli to nie dziadek jest Mikołajem, więc kto? Tego nie wiem do dziś.
Śmiem więc przypuszczać, że Mikołaj istnieje naprawdę i nikt się za
niego nie przebiera. Z tego wieczoru zapamiętałem jeszcze zabawę
w piłkarzyki i polegiwanie na dywanie z drewnianą kolejką.
A dziadek, cóż, mimo że nie okazał się Świętym Mikołajem, to dla
mnie na zawsze pozostanie najwspanialszym duchem Świąt Bożego
Narodzenia.

Zapach pastowanej podłogi
Monika Rudnicka - jej cudowne torty, które tworzy w swojej autorskiej pracowni, kochają mali i duzi:
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Bożego naRodZenia
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nowego 2021 RoKu
wsZystKim nasZym Klientom

życzy
Danuta Zwolińska
Studio optyczne zwolińSki
Zwycięstwa 51, 72-020 KosZalin
/studio-optycZne-ZwolinsKi
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Fajerwerki
Tęsknię za świętami lat osiemdziesiątych, gdy było mało, ale było
wszystko.

Żenia Ahafanova, graficzka i projektantka animacji komputerowych, Białorusinka mieszkająca w Koszalinie:

Pewnie w dużej mierze spowodowane jest to tym, że na te lata przypadło moje dzieciństwo i wszystko było wtedy magiczne. Kochałam
wigilię. Od rana już było czuć atmosferę zbliżającej się kolacji. Z adapteru słychać było kolędy śpiewane przez tenora Wiesława Ochmana, Mama kończyła przygotowywać potrawy, których zawsze
było zdecydowanie za dużo na naszą czwórkę, a ja z siostrą i Tatą
ubieraliśmy choinkę.

Na Białorusi ludzie nie obchodzą tak świąt, jak w Polsce. Po pierwsze - prawosławna wigilia wypada nieco później, bo dopiero 6 stycznia, a Boże Narodzenie 7 stycznia. Po drugie Sylwester jest bliżej
w kalendarzu, więc obchodzi się bardziej w kręgu rodzinnym i może
uroczyściej, odświętniej, a już Boże Narodzenie jest nieco spokojniejsze i bardziej kameralne. Tak wygląda tradycja w większości rodzin z byłego Związku Radzieckiego.

Choinkę taką, jaką mieli wszyscy - chudą, drapiącą, smutną i bez
ozdób, jak drzewo bez liści. Jak w większości domów, zaczynaliśmy
od rozkładania na niej waty imitującej śnieg, potem nagrzewające
się kolorowe, szklane lampki. Następne były piękne szklane bombki, których z roku na rok ubywało, zdobione ciasteczka i na koniec
koniecznie migoczący włos anielski i czubek - piękny, czerwony,
z brokatowym środkiem.

Urodziny mojej mamy wypadają na 29 grudnia i od tego dnia co roku
zaczynały się święta w naszym domu.
A skoro urodziny mojej kochanej mamy, to przychodzili goście, zawsze stół był pełen różnych smaków, a dom ciekawych rozmów.
Pewnego roku, kiedy biesiada zbliżała się już ku końcowi, wszyscy
się już najedli i napili, a na odchodne raczyli się jeszcze kawą ze
smacznym ciastem mojej mamy. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi.
Wszyscy się zdziwili, kogo jeszcze niesie, w końcu wszyscy już są.
Tata otworzył drzwi, a tam stoi syn mamy przyjaciółki - Edik, która
zresztą obecna była u moich rodziców. Lekko pijany, bo był na jakiejś
firmowej imprezie przedświątecznej, pod jedną pachą przytaszczył
ogromną palmę w doniczce, pod drugą - fajerwerki, równie ogromne, na kilkadziesiąt strzałów. Przyszedł złożyć życzenia. Wchodząc
na górę, od razu Edik wcisnął mamie w ręce palmę, resztę zaś gości
zawołał na dół, bo przecież urodziny to najlepsza okazja, aby odpalić
fajerwerki.

Gdy już wszystko było przygotowane, Mama zawsze na koniec pastowała podłogę. Taki miała zwyczaj. Może to zabawne, ale zapach
tej pasty wykładanej ze szklanej butelki, zawsze już będzie kojarzył
mi się z wigilijną kolacją. Gdy wystrojeni zasiadaliśmy do wieczerzy,
żeby zjeść barszcz z uszkami i inne smakołyki, trudno nam się było
oprzeć, żeby nie spoglądać co chwilę pod tę chudą, przystrojoną
choinkę, w oczekiwaniu na pojawienie się prezentów. Zawsze czekałyśmy z siostrą na moment, w którym z Tatą pójdziemy wypatrywać sań Świętego Mikołaja.
Brodziłyśmy w śniegu, szukając najmniejszej oznaki jego bytności
i zawsze się okazywało, że przegapiłyśmy moment, w którym niepostrzeżenie zakradł się do pokoju i zostawił prezenty. To były czasy,
gdy każdy podarek cieszył niesamowicie - każda zabawka, czekolada, pomarańcze.

Oczywiście wszyscy zeszli przed dom, by w ogródku popatrzeć na
piękne ognie. Edik postanowił na rauszu, że mu nie trzeba pomagać.
Z rozmachem w śniegu umieścił ładunki, rozłożył po swojemu i podpalił. Wszystko w trymiga.

Do nocy zawsze cieszyliśmy się tymi drobiazgami, dokładając na talerzyki kolejne porcje makowca.

Gdzieś po szóstym strzale konstrukcja Edika przechyliła się i fajerwerki z impetem zaczęły lecieć prosto w okno przedpokoju naszego
domu. Wszyscy, rodzice i goście w szoku. Zaczął się krzyk i lament.
Okno wybite. Na szczęście panowie zareagowali szybko i zdążyli
uratować podłogę i dom od pożaru. Po czasie, jak mama ochłonęła,
przyznała, że pierwsze strzały fajerwerków były przepiękne i takich świątecznych urodzin długo nie zapomni.

Na koniec dnia młodsza siostra zostawała w domu z Tatą, a ja
z Mamą szłam na pasterkę o północy. Czułam się wtedy taka dorosła, bo mogłam w nocy iść z Mamą środkiem pustej ulicy i nie spać
prawie do rana. W kościele paliły się tylko lampki na choinkach, było
ciemno, mroźnie, śnieżnie i najpiękniej na świecie! Za takimi Świętami tęsknię.
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Kultowy Discovery
Autor: Dariusz Staniewski / Fotografie: materiały prasowe

To praktyczny i wygodny samochód, dbający o komfort podróży pasażera, łączący w sobie
nowoczesny design oraz nowinki techniczne. To auto zarówno dla osób ceniących elegancję, jak
i przygodę. Nowy Land Rover Discovery jest aktualnie najlepszym, najbardziej wydajnym
i nowoczesnym siedmioosobowym SUV-em klasy Premium na świecie.

U

wagę od razu przyciąga nowy design auta. Nie wyklucza
ona jednak klasyki. Zachowane zostały elementy charakterystyczne dla modelu Discovery - maska, stopniowany dach
i wyeksponowany słupek C. Ale są także nowinki - reflektory LED
do jazdy dziennej, szerokie przednie i tylne kierunkowskazy, przedni zderzak z szerszą wstawką w kolorze nadwozia, a nowe boczne
wloty łącząc się podkreślają dynamiczny wygląd. We wnętrzu auta
swobodnie mieści się siedem osób, które zajmują pełnowymiarowe fotele. Oprócz tego cechą charakterystyczną jest najnowocze-

I

śniejszy system informacyjno-rozrywkowy Pivi Pro, zawierający
o prawie połowę większy, 11,4-calowy ekran dotykowy Full HD.
Uruchomienie nawigacji zajmuje zaledwie kilka sekund, a menu
umożliwia dostęp do najczęściej używanych funkcji bezpośrednio
z ekranu głównego. Jest także możliwość wyposażenia auta w pełnokolorowy wyświetlacz przezierny HUD. Prezentuje on informacje
o jeździe bezpośrednio na linii wzroku kierowcy. Bluetooth umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch smartfonów. Aplikacja Remote
pozwala kontrolować stan paliwa i lokalizację pojazdu oraz odbloko-
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wywać i blokować drzwi za pomocą smarfona. Komfortu pasażerom
dodaje jonizacja powietrza w kabinie. Samochód jest wyposażony
w system, który aktywnie skanuje napływające powietrze, mierzy
jego jakość i automatycznie wykorzystuje zaawansowane filtry, aby
zmniejszyć poziom alergenów, toksyn i szkodliwych cząstek stałych.
We wnętrzu New Discovery znajdują się także uchwyty na tablet
wbudowane w oparcia przednich foteli oraz gniazda ładowania USB-A. Pokładowy hotspot 4G Wi-Fi łączy do ośmiu urządzeń. Zmieniony został wygląd kierownicy - czteroramienna, jest wyposażona
w przełączniki do zaświecenia i metalowe łopatki zmiany biegów.
Pokrywa bagażnika ( o pojemności 2485 litrów w przypadku 5 foteli)
posiada czujniki pod tylnym zderzakiem, które wykryją ruch stopą
w celu jego otwarcia. Przy korzystaniu z siedmiu foteli, bagażnik zapewnia 258 litrów przestrzeni. Dostępna jest nowa opaska Activity
Kei drugiej generacji. Wyposażona w dotykowe elementy sterujące,
cyfrowy zegarek i możliwość blokowania i odblokowywania oraz
uruchamiania pojazd, jako dodatek do konwencjonalnego pilota.

nego obniżania podczas stałej podróży z wyższymi prędkościami.
Dzięki temu m.in. zwiększają się oszczędności podczas jazdy po autostradach. Dzięki technologii Terrain Response 2, auto jest zawsze automatycznie przygotowywane do warunków jazdy. Nowy tryb Wade
optymalizuje pojazd pod kątem brodzenia w głębokiej wodzie. New
Discovery korzysta również z technologii ClearSight Ground View,
która zapewnia kierowcom widok na zasłoniętą ziemię bezpośrednio
pod przednią częścią pojazdu za pomocą centralnego ekranu dotykowego i kombinacji kamer skierowanych do przodu.
Nowy Discovery jest dostępny w wersjach wyposażenia Discovery, S, SE i HSE, w sportowej wersji R-Dynamic lub jako praktyczny
model Commercial, z przestrzenią ładunkową o pojemności 2024
litrów, dodatkowymi schowkami pod podłogą i taką samą maksymalną masą holowniczą 3500 kg, jak pozostałe wersje.
Warto także dodać, że nowego Discovery oraz wiele innych samochodów marek Land Rover i Jaguar można nabyć w szczecińskim
salonie Bońkowscy British Auto sp. z o.o. Zapewnia ona także kompleksowe usługi serwisowe. Nareszcie zarówno kupno, jak i obsługa
posprzedażowa. odbywają się na miejscu w Szczecinie.

New Discovery wprowadza trzy nowe, 6-cylindrowe, rzędowe silniki Ingenium, zarówno benzynowe, jak i wysokoprężne, wyposażone
w technologię MHEV, zapewniającą większą wydajność, osiągi, płynność działania oraz spełniającą najbardziej rygorystyczne światowe
przepisy dotyczące emisji CO2. Dzięki tej technologii cena pojazdu będzie niższa, ze względu na zwolnienie z połowy dużej akcyzy. W konsekwencji dopłata do trzylitrowej jednostki nareszcie nie będzie tak
duża względem dwulitrowego silnika . Zarówno nowe silniki, jak i czterocylindrowa benzyna P300 Ingenium, są dostępne z nowym inteligentnym napędem na wszystkie koła. Zaawansowany silnik wysokoprężny jest dostępny w wersjach o mocy 249 KM (183 kW) i 300 KM
(221 kW), podczas gdy mocna benzyna zapewnia 360 KM (265 kW).
New Discovery, to SUV na drogi, zapewnia komfortowe podróżowanie na długich trasach. Zawieszenie pneumatyczne zapewnia komfort
jazdy w każdych warunkach i jest wyposażone w funkcję automatycz-
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Rok z życia serwisu

I

Tomasz Kowalczyk - Kierownik Serwisu

Autor: ds / Fotografie: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Mija rok, odkąd firma Bońkowscy British Auto
rozpoczęła obsługę klientów w nowym serwisie samochodowym, zlokalizowanym w obiekcie przy Rondzie Hakena w szczecińskim Ustowie. Zakup i serwisowanie samochodów marek
Jaguar i Land Rover nie wiąże się już z koniecznością wyjazdu ze Szczecina. Cały czas się rozwijamy – mówi Tomasz Kowalczyk, kierownik
serwisu.

S

erwis Grupy Bońkowscy, to bardzo nowoczesny obiekt
o ogromnej powierzchni - 1560 metrów kwadratowych. Jak
wygląda obsługa serwisowa?
Prowadzimy obsługę eksploatacyjną i centrum likwidacji szkód.
Dysponujemy najbardziej zaawansowanymi urządzeniami obsługowymi i diagnostycznymi marek takich, jak m.in. Hunter, Texa,
Stanhoj czy Snap-On. Wszystkie urządzenia i narzędzia, a także
proces napraw, są zgodne ze standardami marek Jaguar i Land Rover. Obiekt wyposażony jest w stanowisko do konsultacji serwisowej z podnośnikiem, gdzie doradca przeprowadza oględziny pojazdu przed obsługą. Z kolei prace serwisowe mogą być prowadzone
na dziewięciu stanowiskach jednocześnie. Nasz zespół to osoby
z wieloletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Posiadają
wszystkie predyspozycje i kompetencje do obsługi produktów najwyższej jakości, w najwyższym standardzie. Mam szczęście współpracować z ludźmi głodnymi wiedzy i w pełni zaangażowanymi.
Wszyscy, niezależnie od pełnionej funkcji, na bieżąco uczestniczą
w szkoleniach produktowych i technicznych Jaguar Land Rover. Są
otwarci i przygotowani na potrzeby i oczekiwania naszych klientów.
To wszystko po to, aby nasi klienci czuli się u nas po prostu najlepiej.

rozprowadzającymi powietrze, wnętrze pojazdu pozostanie świeże i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Wymianę opon i kół
przeprowadzamy przy użyciu wyważarki, wyposażonej w funkcję
testu drogowego i stołu montażowego marki Hunter. W naszej najnowocześniejszej przechowalni wysokiego składowania znajdzie
się miejsce dla ponad 600 kompletów kół. Warto również pamiętać
o geometrii zawieszenia. Jego prawidłowe ustawienie nie tylko wydłuża żywotność opon, ale i gwarantuje zaprojektowaną przez producenta precyzję prowadzenia – zapewnia Kowalczyk.

W ofercie obiektu klienci znajdą zarówno obsługę wynikającą
z interwału serwisowego, jak i bieżącą obsługę eksploatacyjną.
Realizujemy również m.in. przeglądy międzyokresowe, przeprowadza
my aktualizację oprogramowania pojazdów i ich nawigacji, dezynfekcję klimatyzacji z czyszczeniem parownika czy wymianę opon i kół.
Dlaczego dezynfekcja?

Serwis surowo przestrzega wszelkich obostrzeń sanitarnych
wprowadzonych w trakcie pandemii.
Jeszcze przed marcowym zamknięciem wprowadziliśmy wygodne
rozwiązania dotyczące obsługi samochodów. Rozszerzyliśmy zasięg
m.in. usługi door-to-door, zarówno z samochodem zastępczym, jak
i bez niego. Z kolei klienci odwiedzający nas osobiście mogą pozostawić pojazd bez bezpośredniego kontaktu z doradcą. Wprowadziliśmy
również alternatywne dla gotówki formy płatności bezpośredniej.

Systematyczne czyszczenie parownika pozwala pozbyć się tego ca
łego osadu i przeciwdziałać rozwijaniu się drobnoustrojów na jego
powierzchni. W połączeniu z czystym filtrem kabinowym i kanałami

Ustowo 58, 70-001 Szczecin
+48 91 852 34 00. salon@british-auto.pl
www.british-auto.jaguar.pl/contact-us
/ JLRBonkowscy
I
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Peugeot – samochody pod choinkę
Jak wynika z długoletnich obserwacji sprzedawców samochodów, w końcówce roku następuje
ożywienie zainteresowania ich zakupem. Tak jest również w koszalińskim salonie marki Peugeot.

D

ariusz Kieliański, szef sprzedaży
koszalińskiego salonu Peugeot,
spośród oferowanych obecnie
aut rekomenduje „pod choinkę” modele
2008 i 208: - Peugeot 2008 to nasza nowość. Jest wyposażony w szereg nowych
rozwiązań, których dotychczas w tym
modelu nie było. Z całą pewnością będzie on w tej wersji produkowany przez
najbliższe lata, bo jest samochodem naprawdę bardzo nowoczesnym i komfortowym. Poza tym w jego przypadku pojawiły się żywe kolory, można więc obecnie
wybrać auto błękitne albo intensywnie
czerwone w miejsce dominujących dotychczas czarnych i srebrnych. Z kolei
208 to niezmiennie nasz sprzedażowy
hit. Model typowo miejski, kupowany
jako drugie albo trzecie auto w rodzinie.
PEUGEOT 2008
Przykładowa rata miesięczna w programie Free2Move Lease za model Peugeot 2008 może np. wynieść
1171 zł netto (wpłata własna 10 procent wartości,
umowa na 36 miesięcy, przebieg roczny 20 000 km).

PEUGEOT 208
Przebieg roczny 20 000 km). Model Peugeot
208 w programie leasingowym Free2Move
Lease można już użytkować dysponując kwotą od 938 zł netto miesięcznie (wpłata własna
10 procent wartości, umowa na 36 miesięcy,
przebieg roczny 20 000 km).

BARDZO
DOBRY

MOTOR
WIELKI TEST MOJSIUK
PEUGEOT
SALONÓW
ul. Koszalińska 89
STARE BIELICE, 76-039 BIESIEKIERZ
2020
Naklejki_AS_WTS 2020_Mojsiuk.indd 1

25.11.2020 14:22

„Laureat Wielkiego Testu Salonów Samochodowych
2020 przeprowadzonego przez redakcje Auto Świat.”

Po szczegóły związane
z zaprezentowanymi
modelami, zapraszamy
do Autoryzowanego
Salonu Peugeot Mojsiuk Motor
w Starych Bielicach k/Koszalina,
ul. Koszalińska 89
lub pod nr tel.: 94/34 25 100.
www.mojsiukmotor.peugeot.pl
Szukaj nas na Facebooku:
Peugeot Mojsiuk Motor
I
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Nowy
salon
Hondy
Warto było poczekać na nowy salon Hondy, który jest zupełnie nowy, elegancki, wygodny i spełnia
najnowsze standardy wizerunkowe tej japońskiej marki.

O

becny salon spełnia nowe standardy Hondy, która zmierza
do tego, by wszystkie jej przedstawicielstwa handlowe miały w całej Europie taki sam wygląd.

Z kolei klienci chwalą sobie urządzenie nowego kącika kawowego,
w którym na eleganckich kanapach, z kawą lub herbatą w ręce,
można poczekać na załatwienie sprawy.

Jacek Rachwalski, kierownik salonu Hondy mówi: - To nie był remont, a całkowita przebudowa. Na miejscu starego powstał nowy
obiekt. Jego powierzchnia jest bardziej przestronna ponieważ salon powstał na planie kwadratu, jest przez to dużo wygodniejszy
i umożliwia dużo lepszą ekspozycję samochodów.. Dodatkowo –
ponieważ mamy antresolę – część biur została przeniesiona na nią,
przez co uzyskaliśmy dodatkowy efekt przestronności. Osobna
sprawa to zastosowanie dużych przeszkleń – światło dzienne dociera do wnętrza z każdej strony. Ze strony gości i nabywców aut spotykamy się z samymi dobrymi opiniami na temat naszego nowego
miejsca pracy.

Warto zaznaczyć, że serwis został również przebudowany I jest połączony bezpośrednio z salonem sprzedaży. Koszaliński serwis od
lat należy do najwyżej ocenianych w kraju punktów. obsługi bieżącej i naprawczej samochodów marki Honda.
Kiedy pytamy Jacka Rachwalskiego o auta najczęściej wybierane
obecnie z palety modeli Hondy, słyszymy w odpowiedzi: - Utrzymuje się tendencja wzrostowa dla samochodów typu SUV. Do nich
przesiadają się najchętniej ci, którzy wcześniej używali wersji sedan. Ale również sedany i hatchbacki mają swoich zwolenników.
Na przykład Honda Civic w obu wersjach pozostaje hitem. Obecnie obowiązuje na nią bardzo korzystna oferta, podobnie jak na
modele CR-V i HR-V. Zapraszamy do salonu i do zapoznania się ze
szczegółami.

Kolejną pozytywną zmianą, którą przyniosła przebudowa, jest to,
że pojawiło się dodatkowe miejsce na wydawanie samochodów.
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HONDA CIVIC
Obecnie Hondę Civic 4d można nabyć
w leasingu w racie zaczynającej się od
557,38 zł netto miesięcznie (46% wpłaty, 35% wykup, okres leasingu - 36 miesięcy).

HONDA CR-V
Większego SUV-a Hondy - model
CR-V - można nabyć aktualnie już
od: 729,22 zł netto miesięcznie
(46% wpłaty, 35% wykup, 36 miesięcy).

HONDA HR-V
Mniejszego z SUV-ów marki Honda,
czyli i model HR-V, można nabyć aktualnie już od 638,21 zł netto miesięcznie (46% wpłaty, 35% wykup,
okres leasingu - 36 miesięcy).

Zapraszamy do nowego obiektu
salonu i serwisu.
Wszelkich informacji na temat
prezentowanych modeli udziela
Autoryzowany Salon Honda
Mojsiuk Auto KM
w Starych Bielicach k/Koszalina,
ul. Koszalińska 89 lub
pod nr tel.: 94/34 77 363
www.honda.mojsiuk.pl
Szukaj nas na Facebooku:
Honda Mojsiuk Auto KM
I
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Najnowszy salon marki Citroën
powstał w podkoszalińskich Starych Bielicach

Z początkiem bieżącego roku Grupa Mojsiuk stała się dealerem samochodów marki Citroën. Nowy
salon stanął obok obiektu oferującego od lat auta Peugeot. Oprócz lokalizacji marki mają również
serwis, ale nie powinno to dziwić, bo obie należą do koncernu PSA.

R

emigiusz Gołdysiak, kierownik salonu Citroëna, relacjonuje:
- Od września 2020 pracujemy w nowym salonie, wcześniej
działaliśmy w tymczasowym pawilonie handlowym. Mamy
satysfakcję, bo nasz obiekt to najnowszy salon marki w Polsce,
zbudowany w zgodzie z najnowszymi wymaganiami Citroëna. Jest
w nim przestronnie, ściany to właściwie same przeszklenia, wysoki
sufit. Mamy miejsce na stałą ekspozycję pięciu samochodów. Każde
stanowisko ekspozycyjne wyposażone jest w zasilanie elektryczne.
Dzięki temu auta są w pełni funkcjonalne: można sprawdzić działanie systemu multimedialnego i nawigacji, zobaczyć jak wygląda
podświetlenie deski rozdzielczej i oświetlenie całej kabiny, jak wyglądają światła do jazdy.

sują się modelami C3 Aircross i C5 Aircross: – To dominująca obecnie tendencja w motoryzacji w ogóle – komentuje pan Remigiusz.
– SUV-y wciąż są na fali. Kierowcy wybierają podwyższone samochody o podwójnej charakterystyce: miejskiej i terenowej jednocześnie, uznając je za szczególnie wygodne.
Zadowoleni są użytkownicy samochodów Citroëna starszych
roczników, ponieważ uzyskali dostęp do firmowego serwisu na
najwyższym poziomie. Można w nim wykonać przeglądy okresowe, badania techniczne, specjalistyczne kontrole. Serwis obsługuje nie tylko samochody z silnikami spalinowymi, ale równieżhybrydy.

Podobnie jak w pobliskim nowym salonie Hondy, również tutaj wyznaczone zostało osobne miejsce do wydawania aut.
- Standard wyposażenia i wizualizacja zostały wykonane w zgodzie
z najnowszymi wytycznymi producenta – mówi Remigiusz Gołdysiak. – Wkrótce tak będą wyglądać wszystkie salony Citroëna.
Mamy stałe łącze internetowe z Francją, dzięki czemu wyświetlają
się u nas na monitorach umieszczonych w hali te same treści, jak na
całym świecie.

Zapraszamy do nowego autoryzowanego
salonu i serwisu Citroën Mojsiuk Motor
w Starych Bielicach k/Koszalina,
ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/ 710 04 40.
www.dealer.citroen.pl/koszalin-mojsiuk

Koszalińscy i nie tylko koszalińscy klienci salonu najczęściej intere-

Szukaj nas na Facebooku: Citroen Mojsiuk Motor
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Przykładowa rata miesięczna w opcji
najmu długoterminowego za model
Citroën C5 Aircross Hybrid może wynieść 870 zł netto (Leasing Free2Move Lease – 6 lat i 10 tys. km rocznie,
wpłata 30%, wykup 43,90%).
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Mercedes-Benz GLE SUV Hybrid
Test z uśmiechem na twarzy

Mercedes-Benz rozszerza swoją gamę samochodów hybrydowych typu plug-in. Obecnie ma ich
w ofercie 13, w tym najnowszy model GLE. I właśnie o przetestowanie tego auta, w wersji
GLE 350 de, poprosiliśmy panią Małgorzatę Chodkowską, właścicielkę obchodzącej wkrótce swe
pięćdziesięciolecie, bardzo cenionej w Koszalinie Piekarni Drzewiańska.
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Marcin Betliński
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O

ddajmy głos pani Małgorzacie: - Na co dzień również jeżdżę
SUV-em, więc wiem, jak czuje się w takim samochodzie kierowca. Jednak Mercedes GLE SUV Hybrid paroma rzeczami mocno mnie zaskoczył.
Pierwsze, niezatarte wrażenie, jakie pozostało mi po teście, to odczucie przyjemności prowadzenia. Może nie dla każdego to jest
istotne - dla mnie ważne, bo w samochodzie interesują mnie nie
tyle jego techniczne parametry, co wygoda i dopasowanie do moich
oczekiwań. Przyjemność prowadzenia powoduje, że tym autem jeździmy cały czas z uśmiechem na twarzy – jestem o tym przekonana.
Druga rzecz, którą chcę od razu podkreślić, to stabilność - głównie ze względu na solidne gabaryty, ale nie tylko. To auto zapewnia
poczucie pewności i bezpieczeństwa. To niesamowite, że tak zaawansowany technicznie samochód jest tak intuicyjny i przyjazny
kierowcy. Nie trzeba wiele czasu, by poczuć się w nim, jak w aucie
używanym na co dzień.
Duża moc silnika zachęca z kolei do szybkiej jazdy, ale tej pokusie
starałam się opierać. Niemniej drzemiąca pod maską siła, której
można użyć, kiedy to potrzebne (na przykład przy wyprzedzaniu),
to również czynnik bezpieczeństwa.
Nie mogę nie zwrócić uwagi na doskonałe wyciszenie kabiny – wręcz
niewiarygodne. Kiedy doda się do niego cichą pracę silnika, uzyskujemy element komfortu niezwykle ważny, zwłaszcza przy dłuższych
trasach, kiedy większe odcinki pokonujemy z dużą prędkością.
Zwróciłam również uwagę na miękkie zawieszenie zastosowane
w Mercedesie GLE SUV Hybrid. Można wręcz mówić o jego subtelności: rozmaite nierówności nawierzchni, które w innym samochodzie pewnie byłyby mocno odczuwalne, tutaj nie miały znaczenia –
auto sunęło stabilnie, jakby te dziury na drodze nie istniały.

Przykładowo: model Mercedes-Benz GLE SUV z konwencjonalnym napędem można nabyć w programie
Flexi Leasing już od 1 468,30 PLN netto miesięcznie
(45% wstępnej wpłaty leasingowej, okres leasingu 48
miesięcy, wykup pojazdu 30%), natomiast model w
wersji hybrydowej można nabyć już za 1 867,71 PLN
netto miesięcznie (45% wstępnej wpłaty leasingowej,
okres leasingu 48 miesięcy, wykup pojazdu 30%)
również w programie Flexi Leasing.

Na osobne docenienie zasługuje zastosowana kamera cofania. To
obecnie już standard w nowych samochodach, ale kamera kamerze
nierówna. Ta z Mercedesa jest niezwykle precyzyjna. Daje dokładne wyobrażenie pozycji samochodu wobec otoczenia, a przez to
umożliwia parkowanie bez najmniejszych obaw. Większość z nas
jeździ głównie po mieście, gdzie parkowanie bywa stresujące, ale tu
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parkingowe manewry nie są kłopotem. Jest również kamera przednia, która także jest pomocna.

I

kość maksymalna jest wówczas ograniczona do 160 km/h. W trybie
hybrydowym auto zużywa 1,1 l ON na 100 km i 25,4 kWh/100 km
– i jest wynik rewelacyjny.

Wspomniałam już o tym, że testowany samochód wyróżniają solidne gabaryty. To się przekłada na ilość miejsca w jego wnętrzu.
Bardzo wygodne są fotele, otulające, z szerokim zakresem regulacji.
Osoba niewysoka łatwo znajdzie ustawienie, które uzna za odpowiednie dla siebie, a wysoka pozycja, w której znajduje się kierowca,
zapewnia niezakłóconą widoczność do przodu.

GLE został wyposażony w ładowarkę 7,4 kWh. Można oczywiście
korzystać również z ładowarek szybkich; wówczas baterię napełnimy do maksymalnego poziomu w ciągu 30 minut (do 80 procent
pojemności w ciągu 20 minut).
Za przenoszenie mocy i momentu na wszystkie koła odpowiada
dziewięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów.

W kabinie rzuca się w oczy bardzo duży wyświetlacz multimedialny.
Ma on dotykowy, łatwy w obsłudze interfejs. Wysoka rozdzielczość
obrazu i odpowiednio dobrana wielkość liter oraz elementów graficznych powoduje, że nawet osoba z nieco słabszym wzrokiem jest
usatysfakcjonowana. Co ciekawe, wieloma funkcjami można sterować głosowo.

Imponują dane dotyczące zużycia energii i paliwa przez GLE 350 de
4MATIC. Średnie zużycie energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie 31,4-27,0 kWh/100 km, a średnie zużycie paliwa to 1,1-0,7
l/100 km. Średnia emisja dwutlenku węgla to zaledwie 28-18 g/km.
Oznacza to, że przy zwykłym miejskim wykorzystywaniu modelu
GLE 350 de 4MATIC i systematycznym ładowaniu jego baterii, samochód staje się praktycznie elektryczny.

Choć taki duży, samochód ten jest zwyczajnie ładny. Ma piękną, wyważoną linię nadwozia. Można powiedzieć, że sylwetkę ma muskularną, ale jednocześnie subtelną, szlachetną. Moja koleżanka, która
jest fanką marki Mercedes, o tym modelu mówi, że to „królewicz na
drodze”. Coś jest na rzeczy – mamy rzeczywiście do czynienia ze
szlachetnym i prestiżowym designem. ”
Dodajmy, że Mercedes-Benz GLE SUV Hybrid 350de napędza silnik
Diesla o pojemności dwóch litrów i mocy 194 KM. Silnik spalinowy
wraz z silnikiem elektrycznym rozwijają łącznie moc 320 KM i 700 Nm
momentu obrotowego. Pozwala to na rozpędzenie się do 100 km/h
w czasie 6,8 sekundy i rozwinięcie maksymalnej prędkości 210 km/h.

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

GLE 350 de otrzymał akumulator o pojemności 31,2 kWh, dzięki
temu w trybie elektrycznym można przejechać do 100 km. Pręd-

Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk
i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk
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Pracodawca
Roku 2020

Życzymy naszym
obecnym i przyszłym Klientom
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku

tel. 503 119 193
baktrans-koszalin.pl

PRZEPROWADZKI
KRAJOWE / ZAGRANICZNE
mieszkania, domy, biura
transport w najwyższym standardzie

NOWA
ŠKODA OCTAVIA
PREMIERA ROKU
Sprawdź naszą ofertę
wyprzedażową!

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,3 do 6,7 l/100 km, emisja CO2 od 113 g/km do 153 g/km.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii w porównaniu
do stosowanej do tej pory metody NEDC.

NOWA ŠKODA OCTAVIA. PREMIERA ROKU.
Już jest! Nowa ŠKODA OCTAVIA.
Najbardziej ekscytująca motoryzacyjna premiera roku, czeka na Ciebie w salonie.
Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, na co stać nową wersję bestsellerowego modelu ŠKODY!
Poznaj komfort i bezpieczeństwo nowej generacji.
Grupa Cichy – Zasada Oddział Skoda w Koszalinie
Odwiedź salon ŠKODY i dowiedz się więcej o premierowej ofercie.
ul. Gnieźnieńska 43a, 75-736 - Koszalin
tel.: 94 317 79 00

I

MOTORYZAC J A

I

Jesień przyniosła nowość
na koszalińskim rynku motoryzacyjnym

Grupa Kapitałowa Cichy-Zasada to obecnie jedna z największych firm dealerskich w branży
motoryzacyjnej w Polsce. Koszalińskie oddziały Volkswagena i Skody od października działają
pod właśnie tym szyldem.

L

atem ubiegłego roku panowie Mirosław Cichy i Sobiesław Zasada podjęli rozmowy o połączeniu sił kapitałowych i organizacyjnych w zakresie działalności dealerskiej na rzecz marek
oferowanych przez koncern Volkswagen. Porozumienie sfinalizowali w tym roku i dlatego od października br. Grupa Cichy-Zasada
prowadzi autoryzowaną działalność w zakresie sprzedaży i napraw

aut z grupy Volkswagena (VW, Audi, Skoda, SEAT oraz VW Samochody Dostawcze) w lokalizacjach dotychczas należących do spółek
AHC Grupa Cichy, Rowiński-Wajdemajer oraz Auto Special.
Obecnie Grupa Cichy-Zasada to zespół niemal 1400 osób, w 22 lokalizacjach, w 8 dużych polskich miastach: Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Szczecinie, Pile, Słupsku, Nowym Sączu i Koszalinie.
Właściciele Grupy komentują: „Jesteśmy pełni nadziei, że połączenie umocni naszą pozycję rynkową i pozwoli nam lepiej przygotować się do zmian, które czekają branżę motoryzacyjną. Nadal
będziemy skupiali się na dostarczaniu klientom najwyższej jakości
rozwiązań w zakresie mobilności, pozytywnych emocji i wyróżniającego się poziomu usług. Siła doświadczenia pozwala nam korzystać ze zdobywanej przez lata wiedzy i być partnerem godnym
zaufania. Każdemu klientowi i kontrahentowi dajemy pewność wyboru, że właśnie pod naszym szyldem znajdzie dokładnie to, czego
szuka.”

5 marek samochodowych koncernu Volkswagen
30 lat doświadczenia na rynku
16 lokalizacji, 8 dużych miast
11 warsztatów blacharsko-lakierniczych
1400+ pracowników
125 wykwalifikowanych mechaników i diagnostów
60 certyfikowanych doradców serwisowych
1800 napraw blacharsko-lakierniczych miesięcznie
7500+ obsłużonych klientów serwisowych miesięcznie
77 000+ numerów katalogowych części zamiennych
w zasobach magazynowych

Grupa Cichy-Zasada jest jednym z największych graczy na polskim
rynku motoryzacyjnym. Zsumowana sprzedaż tworzących ją spółek
robi wrażenie: w 2019 roku sprzedały one łącznie ponad 22,5 tys.
samochodów nowych oraz 4,5 tys. pojazdów używanych.

Zapraszamy do Grupy Cichy-Zasada:
Volkswagen Cichy-Zasada Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24B, tel. 94 317 79 50
Skoda Cichy-Zasada Koszalin Autoryzowany Salon i Serwis, ul. Gnieźnieńska 43a, tel. 94 317 79 00
Serwis, Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43a, tel. 94 317 79 21
Blacharnia-Lakiernia, Koszalin, ul.Gnieźnieńska 43a, tel. 94 317 79 60
I
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Nowości w salonie
A r t e o n Sh o o t i n g B r a k e

Arteon Shooting Brake
(charakterystyka prezentowanego modelu)
Silnik 2.0 TSI 190 KM
Wersja: Elegance
Automatyczna 7 – biegowa skrzynia biegów
Lakier: czarny „deep” perłowy
Koła: 19-calowe, obręcze aluminiowe Chennai 8J

I

nnowacyjny design zupełnie nowego Arteona Shooting Brake
pokazuje, jak powinno wyglądać połączenie ekskluzywności
i praktyczności - od przyciągającego spojrzenia przodu, przez
smukłą linię nadwozia, aż po imponująco pojemny bagażnik. Jego
nieprzeciętny wygląd sprawia, że może on towarzyszyć w najważniejszych chwilach w życiu.
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Volkswagen Koszalin
Nowy Tiguan

Fotografie: Bartosz Orłowski (Orłowski Moda)
Modelka: Urszula Kujtowska

Nowy Tiguan
(charakterystyka prezentowanego modelu)

M

Silnik: 1.5 TSI 150 KM
Wersja: Life
Automatyczna 7 – biegowa skrzynia biegów
Lakier: czarny „deep” perłowy
Koła: 17- calowe, obręcze aluminiowe Montana 7J

ocniejszy, bardziej komfortowy i lepiej skomunikowany
niż kiedykolwiek - nowy Tiguan pokazuje, co potrafi.
Inteligentne technologie dają mu nadzwyczajne możliwości. Jako dynamiczny SUV wyznacza nowe granice tego, co możliwe.
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Birma

Birma

Birma

Birma

Birma

Palcem po mapie
Wszystko kiedyś mija, nawet najdłuższa żmija – mawiał Stanisław Jerzy Lec. Kiedy więc pandemia
zostawi już za sobą tylko blady ślad w naszej pamięci, znowu spakujemy walizki i znowu ruszymy w świat.
Autor: Beata Ostrowska

R

zadko wracam w to samo miejsce. Jest przecież jeszcze tyle
do zobaczenia. Są jednak takie destynacje, do których pojechałabym raz jeszcze i już teraz, gdyby nie pandemia. Dlaczego tam? Bo skrywają przyrodnicze cuda natury, kawałek nieskażonego świata i serdecznych ludzi.

skutkiem ubocznym żucia betelu. Ale po chwili i to przestaje razić.
Czy uśmiech na twarzach Birmańczyków to efekt betelu czy buddyjskiego podejścia do życia, trudno powiedzieć. Jednak ich pogoda
ducha zaskakuje, bo bieda wokół aż piszczy. Pomimo że kraj posiada
jedne z największych złóż kruszców i kamieni szlachetnych, gazu
i ropy naftowej, niezwykle żyzne ziemie, jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji. Lata rządów junty wojskowej i międzynarodowe
embargo doprowadziły ten kraj do bankructwa i izolacji.

Kraina tysięcy stup
Birma (oficjalnie Myanmar) to najbardziej fotogeniczny z krajów,
które dotąd odwiedziłam. Nie trzeba mieć ssupersprzętu, aby zrobić dobre ujęcie. Tam każde miejsce jest niewiarygodnie piękne.
Ładni są też Birmańczycy, niezwykle serdeczni i uczynni. Na początku wprawdzie nieco szokuje widok mężczyzn w spódnicach, tzw.
longi, plujących gdzie popadnie czerwoną śliną, czyli obrzydliwym

I

Dla przybysza z Europy to zupełnie inny świat, podróż w czasie,
niespotykana w dobie globalizmu odmienność kulturowa. To kraina
tysięcy stup, buddyjskich świątyń, które zdają się pokrywać każdy
zakątek kraju. Najbardziej okazała i najsłynniejsza, sięgająca 100
metrów w górę, to to pokryta złotem świątynia Shwedagon w sto-
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licy kraju, Rangunie. To bajeczne, wręcz nierealne niczym filmowa
scenografia miasto Bagan z czterema tysiącami kamiennych stup,
pamietającymi czasy potężnej królewskiej Birmy. To jezioro Inn
Lake ze swoimi pływającymi wioskami i rybakami wiosłującymi nogami. Czy wreszcie egzotyczne i niezatłoczone wciąż plaże w Ngapali Beach ze 100-metrowymi odpływami morza.
Jednak największe atrakcje Birmy leżą poza głównym szlakiem turystycznym. To m.in. stan Chin (czytaj: Czin) przy granicy z Bangladeszem. Dostać się tam można praktycznie jedynie rzeką Kaladan,
płynąc kilka godzin starym promem, a potem jeszcze mulistą rzeką
Lemro. To jeden z najbardziej odizolowanych od świata zakątków
tego kraju. Dla odciętych od świata ludzi, z których większość nigdy
nie była nawet w stolicy stanu. Nie ma tu telewizji, internetu czy
stałych dostaw prądu. Ludzie żyją tam jak przed wiekami, w harmonii z naturą, a ich głównym żywicielem i oknem na świat jest rzeka.
W niej się kąpią, piorą, pracują i bawią. Chinowie żyją z rybołówstwa, połowu krewetek rzecznych, uprawy ziemi i zbieractwa.
Tam też mieszkają niezwykłe kobiety. Mówią o nich pająki, bo ich twarze pokryte są tatuażami we wzór pajęczej sieci. Według miejscowych
przekazów, tatuaż miał oszpecać młode kobiety i chronić przed porwaniami na tle seksualnym. W ten sposób rodziny broniły swoje córki przed
królewskimi wysłannikami, którzy przeczesywali wsie w poszukiwaniu
coraz to młodszych kochanek dla swoich władców. Rodzice świadomie
skazywali swoje córki na bolesne zabiegi i oszpecenie, broniąc je w ten
sposób przed niewolą i dożywotnią rozłąką z rodziną. Na szczęście od
mniej więcej 40 lat nie kultywuje się już tego zwyczaju. Dzisiaj w kilku
wioskach nad rzeką Lemro żyją ostatnie już kobiety-pająki.
Raj na ziemi ma kolor turkusu
Kiedy opuszczałam położony w gwatemalskiej dżungli Tikal, najtrudniej było mi się rozstać właśnie z nią. Wiedziałam, że w Gwatemali zobaczę jeszcze wiele miejsc przyprawiających o zawrót
głowy, ale starożytne miasto Majów i otaczający je gęsty tropikalny las powaliły mnie na kolana. Tikal leży na terenie Rezerwatu
Biosferycznego Majów na nizinie Peten, która zajmuje aż 1/3 tego
trzykrotnie mniejszego od Polski kraju. Lasy tropikalne pokrywają
zresztą aż połowę powierzchni Gwatemali, która słynie z niezwykłej bioróżnorodności i lasów chmurowych, zwanych też mglistymi.
Zdumiewające bogactwo flory i fauny, nienaturalnych jak dla przybysza z Europy rozmiarów rośliny i drzewa, które w kilka lat mogą
pochłonąć wielkie kamienne miasta, zamieniając wysokie piramidy
w bujnie porośnięte wzgórza. Gigantyczne mahoniowce, cedry czy
święta drzewa Majów – ceiby, paprocie, liany, bambusy, palmy, orchidee i żyjące wśród nich tapiry, jaguary, pumy, małpy, szopy i wiele
endemicznych gatunków. Do tego ten duszny zapach, unoszące się
o poranku mgły i… odgłosy. O zmierzchu dżungla wręcz hałasuje.
I kiedy myślałam, że nic mnie już tak nie zachwyci jak dżungla, dotarłam do miasteczka Lanquin w departamencie Alta Verapaz. Zobaczyłam pofałdowane, bardzo zielone wzgórza, w dolinie których
wiła się górska rzeka, na bajecznie kolorowych kwiatach przysiadały wielkie motyle, a tuż przed oczami przelatywały egzotyczne
ptaki. Wśród tych porośniętych soczystą zielenią gór położone
jest Semuc Champay, nazywane przyrodniczym cudem Gwatemali.
Połączenie tropikalnego klimatu z obfitością wody stworzyło niezwykle urodzajny ekosystem, w którym rosną kakaowce, bananowce i inne drzewa owocowe, pod którymi tuż przy ciekach wodnych
ludzie uprawiają egzotyczne poletka.
W języku Majów Semuc Champay oznacza miejsce, w którym woda
znika w ziemi. I tak faktycznie jest. Na rzece Cahabon natura utworzyła wapienny most o szerokości ok. 300 metrów, który składa się
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z siedmiu tarasowo ułożonych basenów. Przed najwyżej położonym
rzeka spływająca z gór nagle chowa się pod nim, aby znowu pojawić
się za ostatnim, siódmym tarasem, spadając do koryta wodospadem. Na jasnym wapiennym tle basenów woda przybiera cudownie
turkusowy kolor, który odcina się od ciemniej zieleni otaczających
tropikalnych lasów. W całej okazałości widać to ze szczytu wzniesienia El Mirador, gdzie znajduje się punkt widokowy. Z góry widać,
jak w turkusowych wodach w wapiennych basenach kąpią się ludzie.
Pływanie w nich i zjeżdżanie po wyślizganych przez wodę kamieniach do kolejnego, niżej położonego basenu, przypomina zabawę
w aquaparku, z tą różnicą, że ten został stworzony przez naturę.
Tam, gdzie skały wyrastają z wody
Urzekająco piękną przyrodę odnalazłam też w Wietnamie. Przyrodniczy cud natury - Zatoka Ha Long, to perła wietnamskiego krajobrazu
i ewenement na skalę światową. Prawie 2000 wapiennych, porośniętych bujną zielenią wysp w Zatoce Tonkijskiej na Morzu Południowochińskim tworzy malowniczy labirynt. I nawet tysiące turystów przewożonych setkami statków każdego dnia nie odbierają temu miejscu
urody. Nic dziwnego, że kręcono tam sceny do filmu o Jamesie Bondzie i do obrazu „Indochiny”. Większość wysp jest niezamieszkała,
a te najmniejsze pojawiają się i znikają, w zależności od poziomu wody.
Między nimi natknąć się można na wioski rybackie na wodzie, których
mieszkańcy żyją z rybołówstwa, ale też z turystyki, która coraz agresywniej odciska swoje piętno na tej przyrodniczej perełce.
O wiele spokojniej jest w kompleksie krajobrazowym Tam Coc i leżącym nieopodal Trang An. Położone na południowym krańcu delty Rzeki Czerwonej, również słyną ze spektakularnych wystających
z wody wapiennych formacji skalnych porośniętych lasem deszczowym. Płynąc rzeką mijamy po drodze pola ryżowe, wioski, jaskinie,
a na niektórych wyspach malowniczo położone pagody otoczone
ogrodami. Tu nie pływa się statkami, lecz małymi łódkami, które
prowadzą zazwyczaj kobiety wiosłujące… nogami.
Wietnam to też legendarny już street food, zwłaszcza w Hanoi. Na
każdym kroku garkuchnie, małe grille i wózki oferują potrawy i przekąski, których nie powstydziłyby się dobre światowe restauracje.
Wietnamczycy to wirtuozi łączenia smaków słonych, słodkich,
kwaśnych i pikantnych. Spoiwem jest sos rybny, którego Wietnam
jest największym producentem. Kuchnia wietnamska jest niezwykle aromatyczna. Począwszy od zupy Pho Bo, której jest kilkaset
odmian, ale klasyk to wołowy bulion z cienkimi paskami polędwicy,
mnóstwem ziół, szczypiorkiem, limonką, świeżym chili, odrobiną
imbiru, gwiazdką anyżu i kruszonymi orzechami arachidowymi. Ten
azjatycki rosół jest obłędnie dobry, ale tu wszystko jest smaczne:
krewetki czy kraby z sosem z tamaryndowca, sałatki z papai lub
mango z kolendrą i miętą czy słynne sajgonki napchane warzywami, ziołami, mięsem, krewetkami. A wszystko dosłownie za grosze.
Złowrogie piękno wulkanu
Cudem natury jest cała grecka wyspa Santorini. Większość zdjęć reklamujących Grecję pochodzi właśnie stamtąd. Tak naprawdę to zatopiony w morzu, wciąż czynny wulkan. W 1627 roku p.n.e nastąpiła
jedna z największych w historii erupcja. Siła wybuchu była tak wielka, że środkowa cześć wyspy zapadła się na ponad 300 metrów pod
powierzchnię morza, tworząc tym samym jedną z największych na
świecie kalderę o średnicy 10 km.
Choć Santorini jest niewielką wyspą, którą można przejechać wzdłuż
i wszerz w ciągu jednego dnia, to jej wulkaniczny urok działa nawet na
tych, którzy widzieli już wszystko. To wyspa kolorów, w dużej mierze
namalowanych przez erupcję wulkanu: biało-niebieskie miasteczka
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na szczytach czarnych skalistych klifów, w których przebijają czerwone odkryte przez wybuch wulkanu złoża rud żelaza. W dole lazurowe
morze, na którym kołyszą się niebieskie rybackie kutry, a w oddali dostojnie suną wielkie białe cruisery, zostawiają za sobą spienione ślady.
Legenda zaginionej Atlantydy przyciąga na wyspę wielu jej poszukiwaczy oraz oczywiście masę turystów. Tych ostatnich wabi głównie niezwykle malowniczy krajobraz Santorini ukształtowany przez
niszczycielski żywioł sprzed kilku tysięcy lat. Nie ma chyba nikogo,
kto oparłby się urokowi białych miasteczek zawieszonych na kilkusetmetrowych klifach z widokiem na kalderę i okoliczne wyspy. Dwa
najsłynniejsze miasta - stolica wyspy Thira i leżąca na północy Oia,
spełnią nasze wyobrażenie o Grecji: białe domy i cerkwie z okrągłymi niebieskimi kopułami, wiatraki, dzwonnice. Plątanina wąskich
uliczek, prowadzących stromo w dół i w górę, którymi przeciskają
się obok siebie ludzie i osły. Na pobielanych i nagrzanych słońcem
murkach wygrzewają się koty, a na zawieszonych na zboczach klifu
tarasach urokliwych knajpek turyści popijają ouzo, anyżową wódkę,
która zmieszana z odrobiną wody nabiera mlecznego koloru. Wieczorem w Oia ouzo ustępuje prosecco, a miejsce kotów na murkach
zajmują ludzie. Całe tłumy. Masy ludzkich ciał, które pokrywają
każdy skrawek publicznej przestrzeni po zachodniej stronie miasta.
Wszystko przez zachody słońca, równie mityczne, co Atlantyda.
Europejskie Karaiby
Sardynia to idealnie miejsce dla miłośników natury. Licząca prawie
dwa tysiące kilometrów linia brzegowa i skaliste wybrzeże skrywa
w sobie piaszczyste plaże, bajeczne zatoki, natomiast ląd - trudno
dostępne góry i płaskowyże. Do tego szmaragdowa woda i orzeźwiający wiatr sprawiają, że można się poczuć jak na egzotycznej
wyspie. Nie bez przyczyny Sardynia nazywana jest Karaibami Europy. To raj dla żeglarzy, którzy cumują wielkie jachty w kameralnych
miejscowościach, jak choćby Porto Cervo na północnym wschodzie
wyspy. Wymuskane miasteczko dla milionerów jest symbolem Costa Smeralda, czyli Szmaragdowego Wybrzeża, najdroższego miejsca na wyspie. Zostało stworzona przez arabskiego księcia Aga
Chana IV, którego tak urzekło piękno tego skrawka wybrzeża i niezwykły kolor wody, że postanowił odkupić je od rybaków.
Sardynię, niewiele mniejszą od Sycylii, zamieszkuje trzy razy mniej
ludzi, a jej część, zwłaszcza górzysty interior, jest zupełnie dzika. Poziom urbanizacji wyspy jest stosunkowo niewielki, co dzisiaj
stanowi jej wielki atut. Sardynia jest wprawdzie oblegana przez
turystów, jednak nie znajdziemy tam, tak charakterystycznych
dla innych europejskich kurortów, wysokich hotelowców. W trosce o zachowanie unikalnego charakteru wyspy jej władze konsekwentnie zabraniają intensywnej i wysokiej zabudowy.
Na spotkanie z niemal nieskażoną naturą warto się wybrać na położony na północy Sardynii archipelag La Maddalena, składający się
z kilkudziesięciu wysepek, w większości bezludnych. Są one podobno pozostałością po lądzie, który kiedyś łączył Sardynię z Korsyką,
doskonale zresztą widoczną z wysepek archipelagu. Niemal dziewicze, kuszą białymi plażami z granitowymi formacjami skalnymi
i turkusową wodą. Podobnych wrażeń dostarczają plaże w Zatoce
Orsei po wschodniej stronie wyspy. Dostępne są właściwie jedynie od strony morza, gdyż potężny masyw górski utrudnia dotarcie
do nich. Skaliste wybrzeże usiane jest jaskiniami. Najwspanialsza
z nich, Bue Marino, ciągnie się w głąb góry na 11 kilometrów, z czego część dostępna dla ludzi ma tylko kilometr. Wielka grota przez
stulecia była schronieniem dla fok mniszek. Ten ginący gatunek foki
(w całym basenie Morza Śródziemnego jest ich zaledwie ok. 500)
wyniósł się jednak z Bue Marino, wystraszony przez masy odwiedzających to miejsce ludzi. Może teraz, dzięki pandemii, tam wróciły.
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doświadczeniu milionów Polaków, które zwykłym, biologicznym
biegiem rzeczy, stają się niepostrzeżenie historią. Wykorzystuje
przy tym coraz rzadsze możliwości czerpania z ustnych przekazów
świadków. Wcześniejsze jej opowieści, zatytułowane „Dziewczęta
z Auschwitz” i „Dzieci z Pawiaka”, stały się czytelniczymi bestselerami. Również ta ma szansę poruszyć emocje czytelników i uświadomić im, że czas pokoju to dobrodziejstwo.
Eric-Emmanuel Schmitt:
„Księga o Niewidzialnym”
Doskonały prezent pod choinkę
– piękny i poruszający. Niezwykle
starannie wydany zbiór najpiękniejszych opowieści Erica-Emmanuela Schmitta, który z niezrównaną wrażliwością pisze o nadziei,
miłości i śmierci. Znalazły się
w nim najsłynniejsze teksty pisarza: „Oskar i pani Róża”, „Pan
Ibrahim i kwiaty Koranu”, „Dziecko Noego”, „Zapasy z życiem”
oraz buddyjska „Baśń Milarepa”.
Historie te dotykają najczulszych strun ludzkiej wrażliwości i przypominają o prawdziwym sensie życia – niewidzialnym, lecz możliwym do odkrycia. „Książki Schmitta mówią o największych życiowych wartościach w sposób najzwyklejszy, nieomalże dziecięcy”
– trudno nie zgodzić się z tą opinią aktorki Anny Dymnej. „To literatura dobrych wiadomości. Niezależnie od tego, jak ciężkiej materii
dotyka autor, dźwiga czytelnika, daje mu nadzieję” – mówi z kolei
pisarz Wojciech Bonowicz. Sam autor zachęca do lektury zbioru:
„Sądzę, że polscy czytelnicy są jednocześnie intelektualni i uczuciowi – jak ja. W końcu w polskiej duszy sporo jest romantyzmu. To
w tym punkcie się spotykamy”.
Eric-Emmanuel 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.
W twórczości Schmitta często powracają najważniejsze tematy
egzystencjalne: sens istnienia, miłość, tęsknota, pragnienia. Autor
pisze o tym, co trudne, ale jednocześnie dzieli się z czytelnikami pogodą ducha.

Nowości i hity
wydawnictwa
Znak
proponuje: Andrzej Mielcarek

Małgorzata Czyńska:
„Łempicka. Tryumf życia”
Orędowniczka wolnej miłości
i przyjemności życia. Budowała
swoją legendę konsekwentnie
i bezkompromisowo. Ważniejsza
od prawdy była dla niej opowieść
– na przykład kilka dodanych
szczegółów, które zmieniały to,
co nudne, w to, co niepowtarzalne. W końcu żyć - to wyróżniać
się na tle innych.
Czy da się dotrzeć do prawdziwej
historii, przedzierając się przez
misternie stworzoną legendę? Małgorzacie Czyńskiej udało się
uchwycić Tamarę – kobietę z krwi i kości, która kochała, pracowała
i zmagała się z losem, by trwale zapisać się w dziejach sztuki. Opowieść o Łempickiej, tak, jak jej bohaterka, fascynuje i wymyka się
schematom.
Małgorzata Czyńska to pisarka i dziennikarka, historyczka sztuki,
kuratorka wystaw. Autorka „Metafizycznego haremu” i „Kobiet
z obrazów” oraz biografii, m.in. Katarzyny Kobro i Mai Berezowskiej.

Ks. Józef Tischner:
„Nadzieja mimo wszystko”
Świat jest trudny, mamy za sobą
bolesną historię, a przed sobą
niepewną przyszłość. Tym, co nas
może przeprowadzić między jednym a drugim, jest nadzieja, która
pomaga dokonywać właściwych
wyborów. Nadzieja, zaufanie,
przekonanie, że dobro też bywa
silne, wiara, że wolność jest możliwa i że nie zależy tylko od innych, ale od nas samych. Wszystko to przekonania, których bronił
ks. profesor Józef Tischner - jeden z najwybitniejszych filozofów XX
wieku, którego darem była umiejętność mówienia o rzeczach trudnych w sposób prosty, a siłą – zrozumienie drugiego człowieka.
Na czym polega fenomen myśli Tischnera? Na uniwersalności i ponadczasowości. W jego słowach kryje się mądrość, oparta na obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, podszyta doświadczeniem,
szacunkiem, miłością i zrozumieniem.
„Nadzieja mimo wszystko” to zbiór niepublikowanych dotychczas
tekstów, opracowanych przez Wojciecha Bonowicza. Wciągająca
i mądra lektura.

Sylwia Winnik: „Moc
truchleje. Opowieści
wigilijne 1939-1945”
Cudem zdobyte jedzenie, tekturowa choinka i kolędy zaśpiewane w kącie obozowego baraku
albo więziennej celi. To wymagało odwagi, ale stanowiło jednocześnie namiastkę świąt. W tym
samym czasie, na wolności,
święta oznaczały biedę i lęk o los
nieobecnych krewnych albo tęsknotę za tymi, którzy stracili życie.
Inspiracją dla autorki książki
stała się opowieść rodzinna – wspomnienia prababci Emilii o wojennych i tuż powojennych świętach Bożego Narodzenia. Sylwia
Winnik napisała kolejną książkę dokumentującą wydarzenia bliskie
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Szymborska uczy,
jak strzec swojej
wolności
„Mam nadzieję, że kobiety będą mogły w mojej książce
znaleźć odpowiedź na pytanie, jak – będąc kobietą
– nie podporządkowywać się rolom narzucanym przez
społeczeństwo, szczególnie w trudnych czasach. Jak
odnaleźć własną drogę, kiedy nie jest to droga typowa.” Tak mówi Joanna Gromek-Illg, autorka książki
„Szymborska. Znaki szczególne. Biografia wewnętrzna”
w rozmowie z Kariną Caban-Rusinek.

J

aka była Wisława Szymborska? Pani ją znała. Czy inna była
„na zewnątrz”, a inna prywatnie?
- Wisława Szymborska była osobą bardzo prywatną i kameralną, co często podkreślają jej znajomi. Nie przywdziewała jakiejś
maski w sytuacjach publicznych, myślę, że zawsze była sobą. Oczywiście, jak chyba każdy człowiek, w sytuacjach prywatnych czuła
się swobodniej. W każdej jednak sytuacji była po prostu uprzejma,
życzliwa ludziom, empatyczna. Robiła to naturalnie i bez premedytacji, uśmiechała się bez trudu i spontanicznie.

chęcona – postanowiłam się zmierzyć z pisaniem biografii. Moją
motywacją była ciekawość: chciałam móc wyobrazić sobie jej życie
na przestrzeni tych długich lat, kiedy jej nie znałam, kiedy jedynie
czytałam jej wiersze czy felietony.
- Która z wielkich namiętności Szymborskiej, mówię o mężczyznach, była największa?
- Myślę, że trudno przeprowadzać takie porównania, bo w gruncie
rzeczy niewiele wiemy na ten temat. Nie miałabym też odwagi wypowiadać się o czyichś namiętnościach. Mogę jedynie odwołać się
do tego, co ona sama powiedziała. Zapytana przez Andrzeja Koszyka – filmowca i fotografa realizującego film o jej życiu – kto był jej
największą miłością, odpowiedziała, że Kornel Filipowicz, z którym
spędziła 23 lata. Ale powiedziała też, że inne związki także były dla
niej ważne i pozostawiły dobre wspomnienia.

„Czasami jestem podobna do siebie, a czasami nie” – powtarzała. Od
zawsze budziła emocje. Była bliska także tym, którzy nigdy wcześniej nie czytali poezji. Czytelnicy myśleli o niej jak o przyjaciółce,
sąsiadce 0i doradczyni. To może dziwić, tym bardziej że tak mało
pisała i mówiła o sobie.

- Jak Pani myśli, kto sięgnie po Pani książkę?
- Ucieszyłabym się, gdyby sięgnęli po nią czytelnicy, którzy lubią
książki biograficzne – bo wiem, że jest spore grono osób czytających z upodobaniem biografie. Moja książka będzie musiała sobie
u tych czytelników poradzić z porównaniem z innymi biografiami,
co trochę mnie deprymuje. Mam nadzieję, że kobiety będą mogły
w mojej książce znaleźć odpowiedź na pytanie, jak – będąc kobietą
– nie podporządkowywać się rolom narzucanym przez społeczeństwo, szczególnie w trudnych czasach. Jak odnaleźć własną drogę,
kiedy nie jest to droga typowa. Od Szymborskiej można też nauczyć
się, jak radzić sobie z trudnościami, w jaki sposób zachować pogodę
ducha i przede wszystkim – jak strzec swojej wolności. W jej portrecie mogą więc odnaleźć coś ważnego dla siebie nie tylko kobiety. To
nie jest trudna książka literaturoznawcza, starałam się napisać biografię popularną, nie stawiającą czytelnikowi jakichś szczególnych
wymagań, nie rezygnując jednak z wtajemniczenia go w kulisy życia
literatów, szczególnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Łączyła cechy, zdawałoby się, nie do pogodzenia: czułość i ironię,
surowość i serdeczność, dojrzałość i dziewczęcy urok. Nie bez powodu jeden z bliskich pisał do niej: „Wisełko, jesteś taka wieloraka”. Nie dało się jej zaszufladkować. Na jednej ze słynnych kartek
wysyłanych do przyjaciół umieściła swój adres: „pokój z osobnym
wejściem”.
Interesowało mnie nie tyle życie zewnętrzne, ile psychika poetki,
jej przeżycia wewnętrzne. Dostępu do tej sfery broniła bardzo stanowczo, powtarzając: „to po mojej śmierci”, co skutecznie peszyło
rozmówców. Na podstawie przede wszystkim listów, ale też rozmów z przyjaciółmi i znajomymi Wisławy spróbowałam odtworzyć
tę część jej historii, którą najskrzętniej ukrywała.
- Dlaczego postanowiła Pani napisać tę książkę?
- Nie planowałam pisania biografii noblistki. Kiedyś w żartach powiedziałam w wydawnictwie, że chętnie napisałabym powieść
o latach młodości Szymborskiej. Nic wtedy o tym etapie jej życia
nie wiedziałam, a bardzo byłam ciekawa, jak wyglądał. Ale powieść
nikomu ze znajomych nie wydała się dobrym pomysłem, więc – za-
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dzony, z długą siwą brodą, orlim profilem i bladoniebieskimi oczyma
bijącymi niezwykłym blaskiem – przywodził na myśl wyobrażenia
o prorokach Starego Testamentu. Porównałem go kiedyś do innego wielkiego Polaka – Józefa Czapskiego, którego poznałem mniej
więcej w tym samym czasie. W obydwu przypadkach ich strzeliste,
ascetyczne postacie wydawały się tylko zewnętrzną powłoką ducha, który ich przepełniał. A objawiał się on niezwykłym zaangażowaniem, uczuciową temperaturą i wiarygodnością tego, co mówili.
Ci, którzy słuchali jego homilii wspominają, jak wspaniałym był kaznodzieją. Pewne wyobrażenie o tym dają ujęcia jedynego filmowego wywiadu z ojcem Janem, który nakręciliśmy wspólnie z Krystyną
Mokrosińską w roku 1987 pt. „W duchu i w prawdzie”.
- Używa się sformułowania, że ksiądz Jan Zieja żył Ewangelią. Ale
co to tak naprawdę znaczy w jego przypadku?
- Ewangelia to cztery zazębiające się opowieści o życiu i czynach
Jezusa Chrystusa. Jest to jednak także wspaniały traktat moralny
wskazujący drogę miłości bliźniego, większej niż miłość własna.
Ksiądz Jan Zieja chciał tak żyć.
Opowiadał mi o pewnym zdarzeniu ze swojej studenckiej młodości.
Otóż przy obiedzie w konwikcie toczyła się rozmowa młodych księży. Jeden z nich, który powrócił właśnie z Rzymu, wychwalał porządki, jakie zaprowadził tam dyktator Benito Mussolini. Obecny przy
stole przyjaciel Ziei ksiądz Bolesław Strzelecki (zamordowany później w Auschwitz przez hitlerowców, a w 1999 roku ogłoszony błogosławionym) zaoponował: „No, ale Ewangelia inaczej o tym mówi!”.
Na co ów przybysz świeżo po rzymskim doktoracie: „Ewangelią to
można było żyć w pierwszym wieku po Chrystusie, w czasach entuzjazmu chrześcijańskiego, a nie dziś!”. Wstrząśnięty taką wypowiedzią ksiądz Zieja napisał list do swojego promotora pracy doktorskiej: „Zrzekam się pisania doktoratu. Mnie wystarcza Ewangelia!”.

Sprzeciwiał się
sojuszowi tronu
i ołtarza

- Co dziś, kiedy Kościół jest w kryzysie, powiedziałby nam ksiądz
Jan Zieja?
- Oczywiście nie mogę odpowiadać za niego. Myślę jednak, że powiedziałby to, co mówił tyle razy: „Weźcie do ręki Ewangelię, która wskazuje drogę!”. Choćby to zdanie u świętego Mateusza: „Lecz
kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy
wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi
i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6). Czy nie jest to odpowiedź na
plagę pedofilii w Kościele?
W momentach kryzysu chrześcijaństwo zawsze wracało do swoich
ewangelicznych korzeni. Czasem wewnątrz Kościoła katolickiego
– jak w przypadku ruchu zapoczątkowanego przez świętego Franciszka z Asyżu, a czasem poza nim – jak w przypadku Reformacji.
Obecnie wielkim wstrząsem jest ujawnienie rozmiarów deprawacji
seksualnej wśród duchowieństwa – zwłaszcza krzywdzenia dzieci –
i prób ukrywania tego stanu rzeczy przez hierarchię. Rozsadników
zła jest jednak więcej, przede wszystkim pogoń za dobrami materialnymi. Kościół stał się wielkim przedsiębiorstwem usługowym,
które z zamian za ustaloną opłatą świadczy posługi czy raczej „usługi” religijne.

W momentach kryzysu chrześcijaństwo zawsze
wracało do swoich ewangelicznych korzeni.
W biografii księdza Jana Ziei można znaleźć
wiele wątków będących odpowiedzią na
współczesny kryzys Kościoła. Z autorem, Jackiem
Moskwą, rozmawia Karina Caban-Rusinek.

D

laczego postanowił Pan napisać biografię księdza Jana
Ziei? Dlaczego teraz?
- Ta książka „wisiała” nade mną dokładnie od 30 lat. Jesienią
1990 roku ukazało się pierwsze wydanie mojego wywiadu-rzeki z
księdzem Zieją zatytułowanego „Życie Ewangelią”. Książka była
kilkakrotnie wznawiana, między innymi – już w obecnym stuleciu
– przez Wydawnictwo Znak. Myślałem od tamtego czasu, że naturalną koleją rzeczy powinna powstać obszerna, dobrze udokumentowana biografia tego wspaniałego kapłana, który uczestniczył w
najważniejszych wydarzeniach historii Polski XX wieku: od wojny
z bolszewikami po Komitet Obrony Robotników, przy tym zawsze
pozostając sobą, apostołem Kościoła ubogiego i odrzucającego stosowanie przemocy.
W 1990 roku przebywałem już jednak w Rzymie jako korespondent
polskich mediów. Pozostałem tam przez ponad 15 lat, zajmując się
przede wszystkim relacjonowaniem wydarzeń pontyfikatu Jana
Pawła II, a po powrocie do Polski pisaniem książek na ten i inne
tematy. Z radością widziałem jednak, że pamięć o księdzu Ziei nie
zaginęła po jego śmierci w 1991 roku, ale wręcz przeciwnie – jakby
zaczęła rosnąć.

- Ksiądz Zieja nigdy tak nie postępował. Konsekwentnie odmawiał
przyjmowania wszelkich opłat.
- W jego biografii można znaleźć więcej wątków mogących być odpowiedzią na współczesny kryzys Kościoła. Należał przecież do
tych chrześcijan, którzy z żelazną konsekwencją potępiają używanie
przemocy jako metodę walki politycznej. Sprzeciwiał się sojuszowi
tronu i ołtarza. Z tego względu jego postać może być atrakcyjnym
wzorem dla młodych, którzy buntują się przeciwko złu w Kościele,
ale chcą go zmieniać i w nim pozostać.
Jacek Moskwa: „Niewygodny prorok. Biografia ks. Jana Ziei”. Wydawnictwo ZNAK, 2020.

- Jakim człowiekiem był ksiądz Jan Zieja?
- Poznałem go już jako blisko 90-letniego starca. Wysoki i wychu-
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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

