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BO WAŻNE MOMENTY POWINNY MIEĆ WYJĄTKOWY SMAK

JEŚLI SZUKASZ
CZEGOŚ
W YJ Ą T K O W E G O . . .

...TO ŚWIETNIE TRAFIŁEŚ

CHCESZ ZAMÓWIĆ TORT NA WAŻNĄ OKAZJĘ, NA SWOJE WESELE
LUB NA URODZINY SWOJEGO DZIECKA
ZAPRASZAMY do nas
Naszym priorytetem jest jakość produktów oraz zadowolenie klientów, dlatego
nasze wyroby wybiegają w przód. Produkowane są z najlepiej wyselekcjonowanych naturalnych surowców,bez dodatku sztucznych ulepszaczy.
Obecnie obok tradycyjnych wyrobów mamy w ofercie produkty,których nie
dostaniecie państwo w żadnej innej cukierni. Stale pracujemy nad nowymi
recepturami,jesteśmy doskonale zorientowani w aktualnych trendach i standardach cukierniczych. Nasze smakołyki zostaną słodkim wspomnieniem
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słowo od wydawcy
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okumentalny film braci Marka i Tomasza Sekielskich zatytułowany „Tylko nie mów nikomu” odniósł ogromny sukces
– w wielu wymiarach. Został nakręcony – przypomnijmy
– dzięki pieniądzom zgromadzonym w drodze zbiórki publicznej.
Pokazał zjawisko, o którym co prawda mówiło się w Polsce coraz
częściej, ale jakby wyrywkowo. Dopiero bracia Sekielscy udowodnili dobitnie, że pedofilia wśród księży nie jest zjawiskiem incydentalnym, ale ma wymiar szerszy, z którym polski Kościół katolicki sobie
nie radzi. Wreszcie - film obejrzało grubo ponad 22 mln ludzi, choć
pokazany został nie w tv, ale na internetowym kanale YouTube jego
twórców.
Na tym fakcie warto się skupić przez chwilę, film Sekielskich pokazuje, że tradycyjne media społeczeństwu są już właściwie niepotrzebne. Tym bardziej, że w tej konkretnej sprawie – pedofilii wśród duchownych (czy pedofilii w ogóle, bo przecież środowisko kościelne
nie jest jedynym, gdzie dochodzi do krzywdzenia dzieci na tle seksualnym) - zwyczajnie zawiodły. Pracochłonny, wymagający ogromnej
dokumentacji materiał powinien raczej powstać w którejś z trzech
wielkich stacji telewizyjnych czy jednym z największych dzienników
prasowych. Nie powstał. Bogate media wyręczyło dwóch zdeterminowanych freelancerów bez pieniędzy.
Przypadek filmu „Tylko nie mów nikomu” to tylko jeden z dowodów
na to, że życie przeniosło się do Sieci. Ludziom mojego pokolenia
i starszym może się to wydawać niewiarygodne. Jednak tak jest.
Kiedy pożeglujemy po YouTube i innych serwisach, stwierdzimy ze
zdziwieniem, że można tam znaleźć na przykład polskich muzyków,
których nie usłyszymy nigdzie indziej (chyba że na niszowych koncertach), a na pewno nie w „oficjalnych” mediach, a którzy działają
od lat i których piosenki mają po wiele milionów odsłon. Dotyczy
to zresztą różnych gatunków muzycznych, niekoniecznie undergroundu w klasycznym znaczeniu. Żeby dowiedzieć się, czym żyją
obecni nasto- i dwudziestolatkowie, warto tego posłuchać. Można
się zdziwić!

stiżu”, odpowiedzieli mi: „Wszystko”. Świadczą usługi, które dopiero
raczkują w Koszalinie, ale na pewno wkrótce mocno się rozwiną,
dając pracę i zarobek coraz większej liczbie specjalistów. Skąd to
wiadomo? Jak słusznie zauważa Mateusz Sudoł z Wypisz Wymaluj,
działa efekt burgera. Burgerownie przywędrowały do naszych wielkich miast z Zachodu i stały się modne jakieś 10 lat temu, po paru
kolejnych pojawił się ich wysyp w mniejszych – takich właśnie jak
Koszalin. Ten przepływ trendów odbywa się na zasadzie kręgów
na wodzie stale i we wszystkich dziedzinach. Dlatego można mieć
pewność, że i u nas nowa gospodarka jeszcze się rozwinie. Ale czy
„u nas”? Kluczowa cecha tego zjawiska polega bowiem na tym, że
usługi tego typu można świadczyć z dowolnego miejsca na ziemi
klientowi z dowolnego miejsca na ziemi.

Jeśli wejdziemy głębiej, dostrzeżemy ogromną liczbę rozmaitych
serwisów (dla nas pewnie zupełnie bzdurnych), które stale obserwują setki tysięcy a czasami nawet miliony ludzi. Niektórzy ich
autorzy, najczęściej blogerki modowe, wypływają gdzieś w ogólnej
przestrzeni medialnej, ale to tylko promil wszystkich twórców wideo- i blogosfery.

Piszę o tym dlatego, że nie zawsze przemiany mają tak wyraziste cezury, jak wybory 4 czerwca 1989 roku, których 30-lecie obchodzimy. Nie ma wątpliwości – data wyrazista, symboliczna, ważna. Żal,
że znowu wykorzystana przez polityków do dzielenia Polaków. Ale
jest nadzieja, że politycy obecnego pokolenia niedługo stracą znaczenie. Kto się pojawi w ich miejsce? Czas i Internet pokażą.

I dalej. Ogromna część gospodarki istnieje już tylko w obszarze
internetowym. Chyba większość z nas robi zakupy w e-sklepach,
z tym że znowu – handel to jest tylko mała część większej całości.
Powstają zupełnie nowe zawody, na opisanie których brakuje powszechnie znanych określeń. To dlatego na moje pytanie: „A co wy
właściwie robicie?”, twórcy koszalińskiej agencji marketingu internetowego Wypisz Wymaluj, która pojawia się w tym wydaniu „Pre-
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BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

Zostań naszą
Ambasadorką

AVON
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Park Wodny Koszalin.
Dobry czas dla siebie

Park Wodny Koszalin już dawno przestał kojarzyć się wyłącznie z pływaniem. Dziś jest największym
w mieście i regionie centrum rekreacji, oferującym gościom mnóstwo sposobów na spędzanie
wolnego czasu. Profesjonalny basen sportowy, pływalnie z mnóstwem zjeżdżalni i atrakcji dla
dzieci, rozbudowane saunarium, do tego spa i centrum fitnessowe. Można tu pływać, ćwiczyć,
relaksować się i regenerować. Spędzić czas z rodziną, dziećmi, przyjaciółmi lub samemu.
W dodatku przez siedem dni w tygodniu, od rana do wieczora.

Z

decydowana większość gości decyduje się na regularne korzystanie z Parku Wodnego. Czasem od razu, a czasem po
kilku odwiedzinach. Pierwszy powód to oczywiście oszczędność i to znacząca: karnety pozwalają obniżyć koszty wejść niemal
o połowę. Drugi to rozsądek. Niezależnie czy chodzi o ruch, relaks,
masaż, czy zabiegi upiększające – efekty jednorazowych aktywności są doraźne, za to ich konsekwentne stosowanie służy ciału bez
przerwy.

i Centrum Rekreacji Forma. Warto pamiętać, że jeśli kupimy karnet
uprawniający do wejścia do wszystkich stref (sport, rekreacja, saunarium), to choć możemy, nie musimy za każdym razem odwiedzić
każdej z nich, ale dowolnie wybrać, na co akurat mamy największą
ochotę.
Karnety obowiązują przez miesiąc. Mogą być imienne, a więc przypisane wyłącznie jednej osobie, lub „na okaziciela” – wówczas może
z niego korzystać nieograniczona liczba osób, pojedynczo lub w grupie (z karnetu odliczana jest liczba wejść). Sprawdzi się on na przykład w przypadku osób, które na basen chodzą kilka razy w miesiącu, ale w mieszanym składzie – z rodziną, dziećmi czy przyjaciółmi.
Można nim dowolnie gospodarować, a koszt podzielony na kilka
osób jest naprawdę niewielki.

Oferta karnetów przygotowana przez Park Wodny Koszalin powstała w oparciu o obserwację upodobań i zachowań klientów, by
optymalnie dopasować usługi do realnych i odmiennych potrzeb
i oczekiwań. Konfiguracje są różne, od karnetów typu open po
skoncentrowane na jednej aktywności. Wybierać można spośród
siedmiu rodzajów. Określają one ilość wejść, stref do wykorzystania
i limit jednorazowego pobyt (kolejno: 8 i 10 wejść; strefy sport, rekreacja, sauna; jedna, dwie lub trzy godziny). Coś dla siebie znajdzie
rodzina z dziećmi, pływak, senior i miłośnik saunowania.

Posiadacze karnetów przyznają, że poza oszczędnościami w portfelu, zyskują też... mobilizację. Opłacony z góry, karnet motywuje,
niweluje pokusy lenistwa, a po czasie tworzy pożyteczne przyzwyczajenie, zgodnie z zasadą – im więcej ruchu, tym bardziej go potrzebujemy. Pływanie i saunowanie to inwestycja w zdrowie. Do relaksu
zmuszać się specjalnie nie trzeba, ale bywamy dla siebie nieczuli
i zapominamy, że odpoczynek jest niezbędny do utrzymania harmonii organizmu i powinniśmy go wpisywać do kalendarza na równi
z wysiłkiem. W dobry czas dla siebie zawsze warto zainwestować.

Karnet platynowy uprawnia do wejścia na wszystkie strefy, bez
ograniczeń. Przy złotym ograniczeniem jest czas jednorazowego
pobytu. Do tego dwa srebrne i dwa błękitne (rodzinne) do wyboru
z weekendem lub bez (na jedną, dwie lub trzy godziny/8 lub dziesięć
wejść w miesiącu), a także karnet łączący ofertę Parku Wodnego
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Monika Kalkowska,
wicedyrektor Pałacu
Młodzieży
w Koszalinie:
Z Parku Wodnego korzystam od dwóch lat.
Zaczęło się od nauki
pływania. Nie tylko
tego nie umiałam, ale
wręcz bałam się wody.
Nie było mowy nawet
o żadnej łódce czy kajaku. Jednak uważam,
że trzeba przełamywać
słabości. Pływania uczyłam się przez rok, w szkole pływania w aquaparku, a potem szlifowałam umiejętności. Zdecydowałam się na
karnet sportowy. Po pierwsze jest to opłacalne, znacznie tańsze
niż pojedyncze wejścia, po drugie karnet mobilizuje mnie, by rzeczywiście, dziesięć razy w miesiącu na basen przyjść. Nie wiem, czy
udałoby mi się bez niego zachować dyscyplinę. Na basenie jestem
dwa-trzy razy w tygodniu. Korzystam tylko ze sportowego, bo niestety nie mam czasu na rekreację i inne przyjemności. Bardzo cenię
sobie rozpiętość godzinową i całodniową dostępność Parku Wodnego. Zdarza mi się pracować na przykład od południa, więc pływać
idę rano, czasem późnym wieczorem, chwilę przed zamknięciem
pływalni.
Pływanie stało się dla mnie ważną częścią życia. Pozwala mi utrzymać zdrowie, kondycję, prawidłową wagę. Bardzo poprawiła się
wydolność mojego organizmu. Nie ma już mowy o zadyszce przy
wchodzeniu po schodach na siódme piętro. Kiedyś przepłynięcie
połowy basenu było dla mnie wyczynem, a teraz przepływam jednorazowo 1,5 kilometra, swobodnie. Poza tym po godzinie intensywnego pływania, mogę zjeść ulubionego pączka bez wyrzutów
sumienia (śmiech).

I

Piotr Witkowski, grafik:
Aktywność fizyczna daje mi
mnóstwo energii i jest mi
potrzebna dla zachowania
dobrego samopoczucia. Jestem zapalonym rowerzystą, dwa lata temu wróciłem do pływania. Lubię też
saunę, więc Park Wodny
jest dla mnie optymalnym
rozwiązaniem – obie aktywności mam na miejscu.
Na karnet zdecydowałem
się od razu, bo stawiam na regularny wysiłek. Najpierw korzystałem z karnetu uprawniającego do dwugodzinnego pobytu, po kilku
miesiącach zwiększyłem go do trzech godzin. Różnica w cenie jest
niewielka, ale daje większą swobodę. Mogę bez pośpiechu się przemieszczać, przebierać, nie patrząc na zegarek. Godzinę pływam na
basenie sportowym, czasem spędzam trochę czasu w części rekreacyjnej – najchętniej w zewnętrznym, podgrzewanym jacuzzi. Saunowanie zaczynam od łaźni parowej, potem przeprowadzam dwa
cykle po 15 minut w saunie suchej. Kiedyś byłem saunowym samotnikiem, ale ostatnio polubiłem rytuały – profesjonalni prowadzący,
muzyka, piękne zapachy. Im goręcej, tym lepiej, dlatego zazwyczaj
zajmuję najwyższe miejsca w saunie i zdarza się, że po kilku chwilach
zostaję tam sam. Sauna ma działanie natychmiastowe – odpręża, relaksuje, rozluźnia mięśnie, ale też długofalowe. Bardzo poprawiła mi
się odporność, w naturalny sposób pozbywam się z organizmu toksyn. Pływanie z kolei to dla mnie trening ciała. Większość dnia spędzam przed komputerem, kręgosłup daje po takim maratonie znać
o sobie. W moim wieku wysiłek fizyczny jest potrzebny, by nie ugrzęznąć na kanapie przed telewizorem (śmiech). Dla osoby regularnie
korzystającej z Parku Wodnego karnet jest bez wątpienia bardziej
opłacalny niż pojedyncze wejścia. Mnie mobilizuje do „wychodzenia”
całości – po prostu żal byłoby mi niewykorzystanych wizyt.

Piotr Simiński,
komendant Straży
Miejskiej w Koszalinie:
Bardzo
kibicowałem
powstaniu Parku Wodnego. Myślę, że to prestiżowy obiekt, atrakcyjny
także dla osób spoza Koszalina. Zacząłem z niego
korzystać, gdy tylko powstał. Byłem zainteresowany przede wszystkim
saunarium. Park Wodny
ma w ofercie kilkanaście
saun i łaźni parowych – jest w czym wybierać.
Saunowanie praktykuję od kilku lat. Traktuję je jako uzupełnienie
sportowego trybu życia – jeżdżę na rowerze, korzystam z siłowni,
pływam. Sauna po treningu to dla mnie pozycja obowiązkowa, ale
jest też celem sama w sobie. Relaksuje, oczyszcza, pozwala „przetrwać” zimę, dodaje energii i działa prozdrowotnie – od wielu lat nie
choruję, bo wzmocniła moją odporność.
Najczęściej wybieram saunę suchą. Bardzo lubię rytuały saunowe
i jeśli tylko mam okazję, to korzystam. Zazwyczaj jednak sam ustalam sobie cykl saunowania – cztery wejścia po 15 minut. Dość wymagający, raczej dla osób doświadczonych. Wybrałem karnet typu
open. Pozwala na korzystanie z Parku Wodnego Koszalin przez
trzydzieści dni w miesiącu. Oczywiście nie chodzę codziennie, ale
najczęściej, jak mogę. Najczęściej najpierw przepływam kilka długości basenu albo ćwiczę na siłowni w Centrum Rekreacji Forma,
a na koniec saunuję.

Janusz i Marzena,
Kacper, Wiktoria Stasica:
Park Wodny odwiedzamy
rodzinnie. Mamy wspólny
karnet open, na dziesięć
trzygodzinnych
wejść
w miesiącu. Staramy się
być raz w tygodniu, czasem
dwa. Razem lub osobno.
Taka formuła bardzo nam
odpowiada, bo nie nakłada
na nas żadnych ograniczeń.
Różne są również nasze
aktywności. Moje dzieci trenują pływanie, więc często korzystają
z basenu sportowego. Z żoną bardzo lubimy sauny, ja jestem wielkim
miłośnikiem rytuałów saunowych. Wspólnie spędzamy czas na basenach rekreacyjnych, dzieci uwielbiają zjeżdżalnie. Sam obiekt jest
rewelacyjny, zarówno jeśli chodzi o pływalnie, jak i strefę relaksu
i nie ustępuje najlepszym aquaparkom w Polsce. Generalnie sport
i pływanie w naszej rodzinie zawsze były ważnym i obecnym na stałe elementem – jesteśmy z żoną absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego, sam jestem instruktorem pływania, choć niepraktykującym. Pływanie ma same zalety: pozwala na utrzymanie ciała
w dobrej kondycji, wzmacnia, relaksuje. Naszym dzieciom zapewnia
prawidłowy, harmonijny rozwój organizmu. Poza tym próbujemy
innych dyscyplin wodnych na przykład kitesurfingu czy żeglarstwa,
które wymagają sprawnego pływania. Bardzo się ucieszyliśmy,
że Park Wodny powstał, i że ma tak wysoki poziom usług. Basen
sportowy jest doskonale zorganizowany, przestronny, z wygodną

I
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widownią. Zdarza nam się bywać na zawodach w wydawałoby się
dobrych ośrodkach, ale zazwyczaj są ciasne, mało komfortowe.
Bardzo byśmy chcieli, by zawodów czy imprez rekreacyjnych było
jeszcze więcej.
Małgorzata
Hołub-Kowalik,
lekkoatletka:
Z Parku Wodnego korzystam w celach sportowych,
jeśli akurat nie mogę trenować na stadionie, albo
zamiast treningu – zadania
rozpisuje mi wówczas trener. Dla biegacza pływanie
jest świetną alternatywą,
kiedy na przykład ulega
kontuzji i musi odciążyć
stawy. W moim przypadku jest to wówczas bieg w wodzie, który
przynosi ulgę ścięgnom Achillesa – miałam kiedyś ten problem i pływanie okazało się zbawienne. Najczęściej można mnie więc spotkać
na basenie sportowym, ale jestem też częstym gościem strefy spa.
Uwielbiam masaże i bicze wodne. Bardzo mnie relaksują po treningach. Nie wypróbowałam jeszcze wszystkich zjeżdżalni w części
rekreacyjnej, ale zamierzam (śmiech). Chociaż basen jest zazwyczaj
częścią lub uzupełnieniem treningu, zdarza mi się Park Wodny odwiedzić też, żeby po prostu odprężyć się po zawodach. Bez planu.
Niestety, w Koszalinie spędzam niewiele czasu, więc moje wizyty
w Parku Wodnym nie są regularne. Częstsze w zimie, rzadsze w lecie, gdy trwa sezon startowy. Ale kiedy jestem, bardzo chętnie tu
bywam. Uważam, że to fantastyczne miejsce, oferujące mnóstwo
atrakcji i dorosłym, i dzieciom, a przez to zachęcające do rekreacji
i sportu, wspólnego spędzania czasu wolnego. Nawet ktoś, kto nie
przepada za pływaniem, znajdzie tu coś dla siebie, choćby w strefie
relaksu, gdzie ma do dyspozycji sauny, masaże, zabiegi.

Zapraszamy codziennie od 7.00 do 22.00
Park Wodny Koszalin
Koszalin ul. Rolna 14
tel. 94 721 60 06
www.aquapark.koszalin.pl
I
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Trochę Koszalina w Warszawie
Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley otworzyło oficjalnie w stolicy Galerię Książki Kolekcjonerskiej,
a w Koszalinie zorganizowało nietypowy wernisaż – wernisaż swojego wydania „Księcia”.

U

roczyste otwarcie Galerii Książki Kolekcjonerskiej Kurtiak i Ley w Warszawie
przy ul. Marszałkowskiej 62 odbyło się 8
maja br. Połączone było ono z wernisażem Hanny Bakuły. Poemat Włodzimierza Majakowskiego zatytułowany „Dobrze” w opracowaniu
tej lubianej pisarki i malarki liczy… ponad 17
metrów długości. Jest książką w pełnym tego
słowa znaczeniu artystyczną, nawiązującą klimatem estetycznym do awangardowych form
sztuki z początków XX wieku.
Z kolei 17 maja br. w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej odbył się pierwszy wernisaż książki
artystycznej pt. „Książę” Niccolò Machiavellego
z ilustracjami Sebastiana Krupińskiego.
„Książę” to jedna z najsłynniejszych pozycji literatury światowej. Z powodu odważnych myśli
autora w niej zawartych, w przeszłości jej czytanie było zakazane. Każdy egzemplarz tej kolekcjonerskiej edycji wydrukowanej na specjalnych papierach przez Wydawnictwo Kurtiak
i Ley jest oprawiony ręcznie w skórę z intarsjami. Posiada całostronicowe złocone ilustracje.
To dzieło oryginalne i wyjątkowe wydane zostało w nakładzie 88 numerowanych egzemplarzy.

Skarbnik
powiatu
koszalińskiego
wśród najlepszych
w Polsce

P

odsumowana została kolejna edycja organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” ogólnopolskiego
rankingu „Perły Samorządu”, w ramach którego promowane są dobre praktyki samorządowe oraz wyróżniający się samorządowcy. Jedną z kategorii była ocena sposobu
zarządzania budżetem powiatu. Prestiżowy tytuł „Skarbnika Samorządu 2019” za zajęcie II miejsca, w grupie powiatów powyżej 60 tys. mieszkańców, otrzymała Agnieszka
Kowalska, skarbnik powiatu koszalińskiego. Nagrodę odebrała podczas kongresu podsumowującego projekt „Perły
Samorządu”, który odbywał się 23-24 maja br. w Warszawie.

I
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Drugie spotkanie Ery Nowych Kobiet
Inicjatywa pod nazwą Era Nowych Kobiet, której liderką w Koszalinie jest pani Paulina
Waluk-Szyperska, znalazło spore grono zwolenniczek. Na drugie jej spotkanie (30 maja br.), które
odbyło się w restauracji Projekt Kuchnia, wszystkie dostępne miejsca rozeszły się w 3 minuty.

N

Fotografie: Anna Kańska

iespodzianką dla uczestniczek było połączenie online z założycielką Ery - Joanną Przetakiewicz. O podniebienia pań
zadbał Rafał Lorenc (Projekt Kuchnia), serwując kolację
z niesamowitym kulinarnym show polegającym m.in. na robieniu
lodów na żywo przy użyciu ciekłego azotu.

I
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Zapraszamy do naszych salonów:
Grey Wolf Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin
Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin
Grey Wolf Galeria Słupsk
ul. Tuwima 32-33
76-200 Słupsk
Grey Wolf C.H. JANTAR
ul. Szczecińska 58
76-200 Słupsk

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

PL.NC+.B1.2.11.2017

NOWY DEKODER

DekoderK4_B1_707x1000_ncplus.indd 1

Dekoder 4K UltraBOX+ dostępny z wybranymi Pakietami; liczba dekoderów ograniczona.

2019-01-08 12:49:36
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Książki, kultura, ekologia – projekt
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
W bieżącym roku mija 200 lat od narodzin Hermana Melvilla. Koszalińska Biblioteka Publiczna
postanowiła uczcić pamięć autora „Moby Dicka” szczególnie, oryginalnie i... pożytecznie. W czerwcu
rusza z projektem „#mobydickchallenge czyli Koszaliński Sztorm Ekologiczny”. Do wygrania jest
rower miejski!

W

ramach projektu odbędzie się kilka połączonych ze sobą
działań. – Zaczniemy plenerową projekcją filmu „W samym sercu morza” w reżyserii Rona Howarda opowiadającego historię, która była dla Melvilla inspiracją do napisania
„Moby Dicka” – zapowiada Natalia Sulima z Działu Promocji i Metodyki KBP. – Ekran użyczony nam przez Stowarzyszenie Carpe Diem
ze Świdwina stanie przed biblioteką, planujemy też pokaz w Świdwinie. Podczas projekcji będziemy rozdawać zakładki do książek
z biogramem pisarza.

Na zakończenie projektu powstanie mural. Stworzy go Maciek Mazurkiewicz. Będzie niezwykły. – W obraz zostanie wkomponowana
mozaika z nakrętek plastikowych butelek – mówi Natalia Sulima. –
Przez cały czas trwania projektu będzie można je przynosić do siedziby KBP oraz filii.
Projekt potrwa do 12 sierpnia br. Został dofinansowany z pieniędzy
Narodowego Centrum Kultury, z programu „Kultura interwencje”,
mającego na celu włączanie mieszkańców w działania kulturalne.
Wszelkie informacje, szczegóły i terminy już niedługo pojawią się na
stronie internetowej i Facebooku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Posiadanie zakładki będzie warunkiem wzięcia udziału w ekologicznym konkursie na Instagramie #mobydickchallenge. – Uczestnicy
wyzwania będą mieli za zadanie zrobić sobie zdjęcie z akcji sprzątania – ogrodu, parku, lasu, plaży, czy dowolnie wybranego fragmentu
przestrzeni miejskiej z naszą zakładką, otagować je #mobydickchallenge i zamieścić na naszym Instagramie. Spośród zdjęć komisja
wybierze najciekawsze i przyzna nagrody. Do wygrania jest rower
miejski, dwie hulajnogi oraz mnóstwo drobnych upominków ufundowanych m.in. przez KBP, Lunch Bar Kukuryku, Centrum Kultury 105.
Trzecią częścią projektu będą spotkania dla dzieci w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Prelekcje poprowadzą ekoaktywiści,
przybliżając najmłodszym zasady przebywania na łonie natury,
segregowania śmieci i ochrony środowiska, oraz bibliotekarze, którzy opowiedzą o literaturze marynistycznej i twórczości Hermana
Melvilla.
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38. KFDF Młodzi i Film, czyli nie tylko kino
Słowo „debiut” podczas tegorocznej edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi
i Film” będzie odmieniane przez wiele przypadków. Poza dwoma konkursami filmowymi – długich
i krótkich metraży – do obejrzenia będą też debiuty aktorskie, zagraniczne i dokumentalne. Do tego
trochę teatru, muzyki, klasyki polskiego kina, spotkań, rozmów i paneli branżowych. Inauguracja 10
czerwca w kinie Kryterium (Centrum Kultury 105).

W

konkursie debiutów pełnometrażowych zobaczymy dziesięć filmów. Kilka z nich miało już swoją premierę, a nawet
zdobyło nagrody, ale większość naprawdę zadebiutuje
w Koszalinie na dużym ekranie. Konkurs krótkometrażowy budzący
co roku – i słusznie – nie mniejszy entuzjazm, to 65 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W obu konkursach zostaną
przyznane Jantary.

ternatywie), wypełnią seanse filmów w kilku sekcjach specjalnych:
„Na dłuższą metę – debiut fabularny”, „Filmowe debiuty aktorskie”,
Debiut Zagraniczny, Teatroteka (przegląd spektakli artystów młodego pokolenia), a także pokaz filmów jurorów oraz solidna retrospektywa Piotra Szulkina, zmarłego w 2018 roku wybitnego polskiego reżysera.

Jury „dużego” konkursu przewodniczy Joanna Kos-Krauze (w sobotę zaplanowane jest spotkanie z reżyserką i scenarzystką), a zasiądą
w nim również: Grzegorz Damięcki (aktor), Radek Ładczuk (operator), Joanna Rożen-Wojciechowska (dyrektor Centrum Kultury
Filmowej im. A. Wajdy w Warszawie) oraz Krzysztof Rak (scenarzysta, dramaturg). Drugim jury pokieruje Piotr Domalewski (reżyser,
aktor) w towarzystwie Emi Buchwald, Alicja Gancarz, Julia Mirny,
Adam Palenta. Werdykt usłyszymy w sobotę, 15 czerwca, podczas
gali w Filharmonii Koszalińskiej.
Na żywo filmy ocenią – i podzielą się tą opinią – widzowie podczas
dyskusji Szczerość za Szczerość tuż po seansach. Spotkania poprowadzą: Max Cegielski, Kaja Klimek, Błażej Hrapkowicz i Adam Kruk.
Czas pomiędzy projekcjami konkursowymi (w kinie Kryterium i Al-

I
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Moja Polska dziewczyna

Nina

Dla osób zainteresowanych kulisami branży filmowej, zorganizowane zostaną spotkania dotyczące m.in. miejsca kobiet w kinematografii, dźwięku w filmie, prawa autorskiego oraz krytyce filmowej.
Miejscem wydarzeń „pozakinowych” będzie Teatr Variete Muza,
który wieczorami zaprosi na spotkania z cyklu „Zawód: aktor”. Gośćmi będą Maria Peszek, Andrzej Seweryn i Joanna Brodzik. Po nich
– koncerty. Wystąpią: Maja Kleszcz&Incarnations, Bokka i Grubson.
Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny.
Organizatorami 38. KFDF „Młodzi i Film” są Stowarzyszenie
Filmowców Polskich, Centrum Kultury 105 i Miasto Koszalin.
Szczegóły na stronie: www.młodziifilm.pl
reklama

Juliusz
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Pierwsza Chełmska MTB
Chełmska MTB Koszalin to wyjątkowa impreza sportowa w naszym mieście. Wyścig kolarski dla
miłośników jazdy w terenie został rozegrany na obszarze Góry Chełmskiej po raz pierwszy i niejako
na próbę. Już wiadomo, że będą kolejne.

O

rganizatorzy napisali o swoich zamiarach na profilu w serwisie społecznościowym Facebook: „Poprzez organizację
wydarzenia chcemy wypromować powstające na Chełmskiej single tracki oraz odczarować stereotyp, że w Koszalinie nie
ma tras na rower górski.”

Fotografie: Marcin Betliński

Przygotowana została trasa prowadząca przez najpiękniejsze i zarazem wymagające fragmenty Góry Chełmskiej oraz okolicy. Wyścig odbył się w ramach Zachodniej Ligi MTB. Jego zakończenie
i uhonorowanie zwycięzców nastąpiło na terenie zielonym w sąsiedztwie Parku Wodnego Koszalin.

I
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MEBLE NA WYMIAR

• kuchenne • łazienkowe • biurowe • szafy wnękowe • garderoby •

Pomiar • Projekt • Montaż
Nowoczesne materiały

+48 514 522 230
+48 514 522 650
info@wer-meble.pl
www.wer-meble.pl
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Koncert młodych
wirtuozów
Doroczną tradycją na koniec roku szkolnego
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz są koncerty
najzdolniejszych uczniów z towarzyszeniem
orkiestry Filharmonii Koszalińskiej.

T

o ogromne przeżycie dla młodych wykonawców, ich nauczycieli i rodziców. Nic dziwnego, że sala Filharmonii Koszalińskiej zawsze wypełniona jest po brzegi publicznością.

Fotografie: Tomasz Tukajski

W tegorocznym popisie uczestniczyli (w nawiasie nazwisko nauczyciela):
1. Zuzanna Adler, skrzypce (Natan Dondalski)
2. Maja Jodłowska, gitara (Zbigniew Dubiella)
3. Grzegorz Majcher, fagot (Piotr Bajon)
4. Natalia Bukowska, sopran (Lucyna Górska)
5. Klaudia Orłowska, wiolonczela (Wiktor Cisoń)
6. Leon Lebiedowicz, akordeon (Artur Zajkowski)
7. Mateusz Dawidowski, klarnet (Marcin Fijałkowski)
8. Aleksandra Nawrocka, wibrafon (Łukasz Lewczak)
9. Mikołaj Gajdzis, waltornia (Tomasz Bińkowski)
10. Zofia Tudruj, fortepian (Katarzyna Szymczewska)
11. Julia Bortnowska, fortepian (Paweł Bortnowski)

I

22

I

I

AutoSpa
PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SAMOCHODÓW

Smart Repair
NAPRAWA ESTETYCZNA
USZKODZEN POJAZDU

reklama

- usuwanie wgniecen bez lakierowania
- odswiezenie kloszy reflektorów
- polerowanie i zabezpieczenie lakieru
- powloki ceramiczne
- konserwacja podwozia
- pranie tapicerki
- renowacja tapicerki skórzanej

ul. Franciszkanska 26-28
75-587 Koszalin
Tel. 796 820 503
E-mail: autospa@onet.eu
Godziny otwarcia: pon-pt 9:00-18:00
Facebook /AutoSpa Koszalin
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Politechnika
Koszalińska
Na progu wielkiej zmiany
Autor: Andrzej Mielcarek
Fotografie: Agnieszka Orsa

Dla zewnętrznego obserwatora zmieni się niewiele. Na uczelniach nadal będą istniały wydziały
i katedry, studenci nadal będą pukać w swoich sprawach do dziekanatów. Jednak w rzeczywistości
Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa z 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”,
powoduje rewolucję. Nie narzuca szczegółowych rozwiązań, ale wprowadza zasady
konkurencyjności poprzez systematyczne oceny efektów pracy poszczególnych osób, jak i całych
szkół wyższych. Swój akademicki status zachowają te z nich, które będą zdolne udokumentować
odpowiednio wysoki poziom naukowy. Dotyczy to również Politechniki Koszalińskiej, w której
przemiany już się rozpoczęły. O tym, na czym one polegają i co oznaczają dla pracowników
oraz studentów, rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Bohdalem, rektorem PK.

I
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U

stawa 2.0, bo również tak się o niej mówi, zmienia cały system, ale nie rozstrzyga szczegółów.
- Ona przede wszystkim daje nam większą autonomię. Nie
ma w niej wielu przepisów, które regulowałyby życie wewnętrzne
uczelni. Jako społeczność akademicka, mamy sami te akty prawne
ustanawiać, dopasować do swoich konkretnych warunków.

I

dzeniu ich dorobku naukowego. To jest nowość. Oni będą decydować, w którą stronę pójdą badania naukowe, na co położyć największy nacisk i jak dzielić pieniądze na badania. Nowością jest również
to, że naukowiec, który będzie czuł się na siłach zostać liderem, będzie mógł to ogłosić i wybrać sobie współpracowników na zasadzie
dobrowolności. Będzie to się mogło odbywać pomiędzy katedrami,
a jak będzie taka potrzeba, to nawet pomiędzy wydziałami. Jeżeli
lider stworzy zespół badawczy, to dostanie pieniądze na badania.
Oczywiście, o ile wygra organizowane na uczelni konkursy.

- Pierwszy krok to opracowanie regulaminu uczelni.
- Mamy opracować przepisy wewnętrzne uczelni, ustalić jej strukturę, stanowiska pracowników funkcyjnych, zasady działania. Stworzyliśmy już projekt statutu uczelni. Oddaliśmy go pod konsultacje,
w czasie których wszyscy pracownicy mogą zgłaszać uwagi. Wysłaliśmy go również do związków zawodowych, które według ustawy,
mają obowiązek ten projekt ocenić.

- Od kiedy liczą się te oceniane lata, o których Pan Profesor wspomniał?
- Ustawa przewiduje, że w 2021 odbędzie się pierwsza taka ocena, kategoryzacja i będzie ona brała pod uwagę cztery lata do tyłu,
tak więc mówimy o okresie 2017-2020. Punkty będą dodawane za
publikacje w renomowanych czasopismach (ich listę tworzy ministerstwo), patenty, wdrożenia. Skończy się ocenianie przez pryzmat
liczby publikacji. Teraz liczyć się będzie ich jakość. Jednak negatywnym aspektem tych zmian zdaje się być brak motywacji, by kreować
młodą kadrę na uczelni. Teraz by zostać tytularnym profesorem, nie
trzeba będzie mieć pod swoimi skrzydłami ani jednego doktoranta.

- Projekt statutu ocenia również Rada Politechniki Koszalińskiej,
powołana w zgodzie z ustawą nowy organ władzy uczelnianej.
- Rada jest rzeczywiście czymś nowym. Jej opinia jest dla nas bardzo
ważna, ale nie wiążąca. Zresztą żadne uwagi społeczności akademickiej dotyczące statutu nie są wiążące. Opinie, które uznamy za
słuszne, wprowadzimy do projektu, te mniej ważne albo niezgodne
z ustawą pominiemy.

- Może jednak uda się kreować nową kadrę, biorąc po uwagę kolejną nowość, jaką jest szkoła doktorska?
- Zgodnie z ustawą utworzyliśmy szkołę doktorską, która rozpocznie działanie od nowego roku akademickiego. W jej ramach
i w ramach posiadanych przez Politechnikę Koszalińską uprawnień
(mamy na ten moment 7 uprawnień doktoryzowania) będziemy
przyjmować chętnych na studia doktoranckie, nie na wydziałach,
tylko w szkole – instytucji międzywydziałowej. Studenci różnych
dyscyplin będą mogli tam chodzić na zajęcia, które dadzą im podstawy do dalszego rozwoju. A równolegle we współpracy z opiekunem,
promotorem, doktorant będzie musiał pracować nad tematem rozprawy doktorskiej, napisać ją i przedłożyć do obrony. Będzie to robił
już na wydziale, w katedrze, do której jest przypisany. Ale wiedzę
ogólną doktoranci mają zdobywać na zajęciach w szkole doktorskiej.

- Po poprawkach statut trafi do Senatu Politechniki Koszalińskiej
do uchwalenia.
- Mamy plan, by stało się to 19 czerwca br. Jeżeli senatorowie go
zatwierdzą, to będzie nasz główny akt prawny regulujący całość naszych zasad, swoista Konstytucja Politechniki.
- Co nowego, konkretnie i zgodnie z wymaganiami ustawy, wnosi
ten dokument?
- Przede wszystkim statut ustanowi nową strukturę uczelni. Po
sondażach w kraju wiemy, że ponad 80 procent szkół wyższych
pozostawia wydziały. My również chcemy, by były wydziały, bo to
dodaje akademickości uczelni. Dziekani nadal będą kierować wydziałami, zostawiamy rektora, jego zastępców, kanclerza, kwestora
czyli „głównego księgowego”. W ramach wydziału będą katedry –
jednostki skupiające pracowników, którzy prowadzą rodzaj badań
naukowych powiązanych tematycznie. Ustawa wymusza na nas, by
powstały rady dyscyplin naukowych.

- Ile osób planują państwo przyjąć w ramach tej szkoły?
- Nie mamy jeszcze ustalonych limitów, ale nie będą one duże. Nowa
ustawa wymusza, by płacić doktorantom stypendium. Na początku
jest to 0,7 pensji asystenta, natomiast potem, gdy dana osoba wykaże się pewnym dorobkiem, będzie ono wyższe. Jeżeli przyjmiemy
zbyt dużo doktorantów, to wymagany fundusz stypendialny może
się okazać ponad nasze możliwości. Będziemy starali się przyjmować tych, którzy rokują, że zrobią doktorat. Do tej pory nie przejmowano się, nie tylko u nas ale w całej Polsce, tak zwaną sprawnością
studiów doktoranckich. Wiele osób je zaczynało, a mało kończyło.
Będziemy teraz mobilizować naszych doktorantów do tego, by rzeczywiście napisali i obronili pracę doktorską.

- To jest chyba istotna zmiana…
- Zacznijmy od tego, że musieliśmy wybrać tak zwane dyscypliny
wiodące, czyli takie, w których będziemy prowadzić najwięcej badań. Później będziemy z nich rozliczani co cztery lata, oceniani, na
jakim poziomie jesteśmy, jaką mamy jakość pracy naukowej. Będzie pięć kategorii: A+, czyli najwyższa jakość, poza tym A, B+, B
i C. Ważne jest, by zdobyć kategorię co najmniej B+, gdyż wówczas
będziemy mogli prowadzić przewody doktorskie i habilitacyjne. To
będzie wiązało się z wyższym finansowaniem uczelni przez ministerstwo. Tak więc lepiej wybrać mniej dyscyplin, ale za to takich,
w których czujemy się mocni.

- Cały system jest teraz tak skonstruowany, by wymusić systematyczną pracę naukową i jej wysoką jakość.
- Nowością w ustawie jest podział nauczycieli na trzy grupy. Pierwsza to pracownicy dydaktyczni, którzy mają więcej zajęć ze studentami, natomiast nie muszą prowadzić badań naukowych. Druga grupa to pracownicy badawczo-dydaktyczni, którzy prowadzą
dydaktykę na równi z badaniami. I będzie wreszcie trzecia grupa
- pracowników badawczych, czyli tych, którzy nie będą prowadzić
dydaktyki, a tylko same badania naukowe. Od tych ostatnich będzie
wymagało się najwięcej.

- Politechnika Koszalińska wybrała dla siebie sześć głównych dyscyplin.
- Na podstawie oceny tych sześciu dyscyplin ministerstwo wyznaczy średni poziom naukowy uczelni. To będzie liczyło się do algorytmu finansowania działań danej szkoły wyższej. W skład wspomnianej rady dyscypliny mają wchodzić najlepsi naukowcy. Podkreślam:
najlepsi, a nie wszyscy praktykujący w danej dyscyplinie. Ustawa
2.0 mówi o co najmniej 12 osobach jako członkach rady dyscypliny
naukowej w danej szkole wyższej.

- Co to znaczy?
- Chcielibyśmy, żeby w jak największym stopniu „zarabiali na siebie”.
Mamy już kilku takich naukowców na uczelni, z którymi mamy niepi-

- Jak będą wybierane te osoby?
- Najlepsi naukowcy będą wyłaniani z list rankingowych po spraw-
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Rada Uczelni
Siedem osób liczy pierwsza w historii Politechniki Koszalińskiej Rada Uczelni. Sześciu jej członków zostało
17 kwietnia br. wybranych głosami Senatu Politechniki
Koszalińskiej, siódme miejsce jest zarezerwowane
dla szefa Parlamentu Studentów. Rada jako organ
doradczy jest niezależna od rektora i Senatu. Spośród
nauczycieli akademickich zostali wybrani: prof. Dariusz Lipiński z Wydziału Mechanicznego, prof. Jerzy
Rembeza z Wydziału Nauk Ekonomicznych i prof.
Robert Sidełko z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Członkowie rady spoza uczelni to:
Joanna Jodłowska (członek zarządu firmy Kronospan);
Piotr Bartkiewicz (dyrektor koszalińskiego oddziału
firmy GlobalLogic) i Piotr Huzar (prezes Koszalińskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej). Siódmym członkiem
rady jest Julia Małecka-Nowosielska, przewodnicząca
Samorządu Studentów Politechniki Koszalińskiej.
Przewodniczącym tego nowego organu został Piotr
Huzar (zgodnie z ustawą przewodniczącym musi być
osoba spoza uczelni). Kadencja pierwszej rady potrwa
do 31 grudnia 2020 roku. Praca jej członków jest płatna, finansowana przez uczelnię. Do zadań rady należy
m.in. opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni,
monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania
uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po
zaopiniowaniu przez Senat).
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wo do kreowania doktorów - ośmiu, a habilitacje dwunastu. Nowa
ustawa zniosła limity. Teraz można poradzić sobie, mając trzech samodzielnych pracowników. Kończy się era profesorów, którzy nie
angażują się w badania i dają uczelni tylko swoje nazwisko. Nowa
ustawa jest brutalna, bo teraz nie interesuje nikogo stopień naukowy, tylko dorobek danej osoby na przestrzeni ostatnich czterech
lat: ile i jakich ma publikacji, ile grantów, projektów itd. Jeżeli magister będzie miał wielki dorobek, a profesor zerowy, to ten magister
będzie dla uczelni bardziej wartościowy niż profesor. Podkreślam:
liczą się przy ocenie tylko ostatnie cztery lata.
- W Polsce jest wielu zasłużonych profesorów, jednak ich dorobek
– często ogromny – przestał przyrastać 15-20 lat temu.
- Ustawa nie zwraca uwagi na to, co było kiedyś. Każe albo prowadzić sukcesywnie badania, albo przejść do dydaktyki lub na emeryturę. Taki model widzimy na Zachodzie. Na szczęście u nas na
uczelni są i tacy profesorowie, którzy mimo dojrzałego wieku nadal
intensywnie pracują. Bardzo się z nich cieszymy.
- Jeżeli uczelnie w Polsce zmniejszą zatrudnienie kadry emerytowanej, to pewnie znajdą się pieniądze na asystentów.
- Mamy nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości odnową kadr. Na
naszej uczelni są aktywni i ambitni doktorzy, którzy uzyskali stopień
doktora habilitowanego i ciągle jednakowo intensywnie pracują.
Nie ukończyli jeszcze 40 lat, a już poszły w ich sprawie wnioski do
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej o stopień profesora „belwederskiego”. To znak, że trzeba stawiać na młodzież.
- Ta ustawa to swoiste nowe otwarcie?!
- Tak, to jest nowe otwarcie. Uważam, że nie powinniśmy się tego
bać. Wymusza na nas więcej zapału do pracy, pomysłowości. Człowiek jest tak skonstruowany, że potrzebuje czasami dociążenia z zewnątrz, by pracować lepiej.
- Rektorzy zyskują wielką władzę. Od nich będzie w największej
mierze zależeć ranking naukowców, decyzja o wyborze prorektorów itd.
- Tak, teraz społeczność akademicka będzie wybierała tylko jedną
osobę – rektora. Mamy trzy organy władzy w uczelni: rada szkoły,
rektor i senat. Mogliśmy stworzyć o wiele więcej organów, ale nie
chcieliśmy, bo w stosunku do organów są obostrzenia wiekowe.
Osoby podejmujące pracę w nich nie mogą przekraczać wieku 67
lat. Organy w określonym składzie mogą trwać dwie kadencje liczące po cztery lata. Za rok wyłoni się nowy senat i społeczność
uczelni będzie wybierać rektora. Rektor zaś sam wybierze prorektorów i dziekanów. Powołanie prodziekanów będzie konsultował z dziekanami. Rektor będzie mógł w dowolnej chwili odwołać
dziekana i prodziekana. Obecnie nie mam takiej możliwości. Rektora zaś będzie mogło odwołać tylko kolegium elektorów, które go
powołało.

saną umowę, że muszą część pieniędzy dla siebie na wynagrodzenia
znaleźć poza Politechniką – pozyskać grant, napisać projekt konkursowy albo zdobyć zlecenie z przemysłu.
- Tutaj właśnie następuje prawdziwa rewolucja, bo często polscy
nauczyciele akademiccy naukę traktowali jak niemiłą konieczność i w tym obszarze ich efektywność była niska.
- Tym, którzy mało przykładają się do nauki, proponujemy obecnie
dydaktykę lub rozwiązanie stosunku pracy. Wielu emerytowanych
nauczycieli akademickich rozwiązuje z nami stosunek pracy lub
przechodzą na pół etatu dydaktycznego, bo uważają, że emerytura
im wystarczy.

- Kolejną nowością wynikająca z Ustawy 2.0 jest to, że z dniem
1 października bieżącego roku znika obecna struktura uczelni
i wszyscy funkcyjni tracą stanowiska.
- Moim zadaniem jako rektora będzie ustanowienie nowej struktury i powołanie nowych funkcyjnych. Ponieważ 31 sierpnia 2020
roku upływa również moja kadencja, nie będę robił w tym momencie wielkiej rewolucji. Zresztą bardzo dobrze współpracuje mi się
z dziekanami, prorektorami. Nie mam potrzeby wymieniania ich na
inne osoby, szczególnie, że im również pozostał ostatni rok kadencji.
Niech dokończą ją w spokoju. Nowy rektor, wybrany przez społeczność PK głosami elektorów wyłonionych przez poszczególne grupy pracowników, będzie miał wolną rękę. Ale warto zaznaczyć, że
może powołać te same osoby, bo prorektorów i dziekanów ustawowa kadencyjność nie dotyczy, tak jak ograniczenie wiekowe - 67 lat.

- To znowu nowość, bo przestały obowiązywać minima kadrowe.
To koniec praktyki, że profesorowie mieli po kilka etatów w rozmaitych uczelniach, umożliwiając im swoimi tytułami i nazwiskami na przykład promowanie doktorów albo prowadzenie studiów
na poziomie magisterskim.
- Teraz to już nie jest problem. Dotychczas jeśli chcieliśmy prowadzić dany kierunek, doktoraty i habilitacje, to potrzebowaliśmy
określoną liczbę doktorów habilitowanych i profesorów. Studia
pierwszego stopnia wymagały ich trzech, drugiego - sześciu, pra-
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- Jakie kluczowe dyscypliny wybrała dla siebie Politechnika Koszalińska?
- Jest to przede wszystkim inżynieria mechaniczna, czyli zespoły
prowadzące badania w zakresie inżynierii materiałowej i biomedycznej, mechatroniki, inżynierii żywności i energetyki. Druga
dziedzina to elektronika, automatyka i elektrotechnika. Kolejne inżynieria lądowa i transport, ekonomia i finanse, nauki o polityce
i administracji oraz sztuki plastyczne i konserwacja zabytków.

I

metodą próbuje się wyrównywać pewne dysproporcje, inaczej regionalne uczelnie po pewnym czasie przestałyby istnieć.
- Ale był taki pomysł.
- Zaczęliśmy protestować, tłumacząc, że jest młodzież, której nie
stać na wyjazd do dużego miasta. Poza tym szkoła wyższa, w której
prowadzi się badania, to pewien wyznacznik poziomu intelektualnego. Robimy też rzeczy nienaukowe, ale na wysokim poziomie,
takie jak konferencje na temat gospodarki w regionie i życia publicznego. Inaczej pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem byłaby pustynia
intelektualna. Podobną szansę wykorzystuje Akademia Pomorska
w Słupsku.

- Jak ten wybór przebiegał?
- Do końca ubiegłego roku każdy pracownik na etacie badawczym
lub badawczo-dydaktycznym musiał podać dyscyplinę, w której się
specjalizuje. To ogromnie ważna decyzja. Mogłoby się zdarzyć, że
wybralibyśmy dziedzinę, w której nie idzie nam najlepiej, a to pociągnęłoby uczelnię w dół w trakcie pierwszej kategoryzacji. Po konsultacjach wyszło, że mamy sześć mocnych dyscyplin.

- Wszelkie zmiany generują dodatkowe wydatki…
- Na szczęście Politechnika Koszalińska dobrze gospodaruje środkami i jest skuteczna w projektach unijnych. Wygraliśmy konkursy,
w których zagwarantowaliśmy sobie środki na restrukturyzację.

- Ocena i kategoryzacja zdecyduje o statusie danej szkoły wyższej.
- Od tego będzie zależała nawet nazwa uczelni. Jeżeli chce się być
szkołą akademicką, trzeba mieć co najmniej jedną ocenę B+. To znaczy, że jedna z dziedzin wiodących musi być tak wysoko oceniona.
Do bycia Politechniką potrzebne są dwie noty B+, czyli dwie mocne dziedziny. Za dwa lata okaże się, czy dostaniemy przynajmniej
z dwóch dyscyplin tę pożądaną ocenę, przy czym nie liczą się dziedziny nietechniczne. Tak więc jeśli nasi „wzornicy” dostaną taką ocenę, to niestety nie będzie miała ona wpływu na prawo do noszenia
przez uczelnię miana politechniki.

- Wrócę do weryfikacji jakości pracy naukowej. Jak się ona odbywa?
- Jest to audyt wewnętrzny. Do tej pory robiły to rady wydziałów
pod kierunkiem dziekanów. Poprzednia ustawa wymuszała, by po
dwóch negatywnych ocenach zwolnić pracownika. Działo się tak
bardzo rzadko. Moim zdaniem progi wymagań były zaniżane. Wystarczyło tylko trochę popracować, żeby mieć pozytywną ocenę.
Teraz musimy opracować nowy system oceny nauczycieli akademickich pod względem naukowym, bardziej wymagający.
- Kto opracuje te reguły?
- Pracuje nad tym prorektor do spraw nauki wraz z dziekanami.
Zamierzamy zaostrzyć kryteria. Chcemy wzorować się na ocenach
dyscyplin dokonywanych przez ministerstwo. Będzie tu pewna
adekwatność. Chcemy spowodować sytuację, żeby na ocenę pozytywną pracy naukowej trzeba było solidnie zapracować, żeby
był to systematyczny wysiłek. Jeśli jednak ktoś byłby oceniony pod
względem naukowym negatywnie, nie ma obawy, że zostanie zwolniony, bo może dostać propozycję dydaktyki.

- Później co cztery lata kategoryzacja będzie powtarzana.
- Jeśli po następnych czterech latach nie zdobędziemy dwóch B+ za
dziedziny techniczne z politechniki staniemy się akademią.
- A jeśli nie byłoby żadnego B+?
- Wtedy zostaniemy wyższą szkołą zawodową i nie dostaniemy
żadnych pieniędzy na badania. Uczelnie będą walczyć, by pozostać
szkołami akademickimi. To są ogromne różnice w poziomie finansowania.

- W tym obszarze nie będzie ocen?
- Ależ skąd. Już są! Zostaną tylko rozbudowane. Nauczycieli akademickich ocenia u nas zespół do spraw dydaktyki i studenci. Po
zakończeniu semestru otwieramy system komputerowy, każdy
student może się tam zalogować. Wtedy wyświetlają mu się pytania
dotyczące przedmiotów i wykładowców. Pytania są różne. Czy nauczyciel przychodził planowo na zajęcia? Czy treści były ciekawe?
Czy oceniał uczciwie według obiektywnych kryteriów? Każdy może
przyznać od 0 do 5 punktów. Mamy przypadki nauczycieli, którzy
otrzymują od studentów same piątki, ale są też tacy, którzy dostają
same dwóje! I teraz na każdym wydziale komisje do spraw kształcenia biorą wydruki komputerowe, patrzą jak studenci oceniają pracowników. Jeśli zobaczą, że w ocenie jakiegoś pracownika przeważają jedynki i dwójki, biorą go na dywanik. Każdy kierunek studiów
ma swoją Radę Programową. Szef rady programowej rozmawia
z negatywnie ocenianym pracownikiem, mówi mu co ma poprawić.
Jeżeli sytuacja za rok się powtarza, czyli ktoś znowu jest kiepsko
oceniany, to otrzymuje ostrzeżenie. W ostateczności rozwiązujemy
umowę o pracę. Już kilka takich przypadków mieliśmy.

- To wszystko wskazuje na rozbudzenie rywalizacji. Czy jest jakiś
mechanizm, który by wyrównywał w określonych dyscyplinach
szanse mniejszych ośrodków w konfrontacji z tymi najsilniejszymi,
ulokowanymi w wielkich miastach?
- Szkoły są oceniane w różnych dziedzinach działalności: poziom dydaktyki, kierunki studiów i ich wagi, umiędzynarodowienie, publikacje, patenty, nauka, liczba studentów. Po takich ocenach wychodzi
określona liczba punktów i wysokość subwencji. Do niedawna działał
mechanizm, że ci lepsi dostawali co roku do 5 procent więcej pieniędzy, a ci słabsi do 5 procent mniej. To miała być motywacja do większego wysiłku. Na szczęście tak się nie stało. Ministerstwo w zeszłym
roku zmieniło zasady. Nowe zasady podziału środków finansowych
mają na celu, aby uczelnie regionalne nie były marginalizowane.
- Subwencja dla Politechniki Koszalińskiej z roku na rok maleje.
- Dzieje się tak ze względu na malejącą liczbę studentów. Z roku na
rok jest ich około 5 procent mniej. W wielkich ośrodkach również
liczba studentów maleje, ale wolniej. Ministerstwo planuje wprowadzić działania osłonowe, tzw. znaczone pieniądze dla szkół. Zadba
o uczelnie regionalne. Wymyśliłem to określenie podczas rozmowy
z ministrem Jarosławem Gowinem. Minister zdziwiony zapytał, co
to są te „uczelnie regionalne”? Odpowiedziałem mu, że to te, które
kształcą studentów na potrzeby regionu. I on sam zaczął używać
tego określenia. Organizowane są konkursy, a my proporcjonalnie
do liczby studentów dostajemy więcej pieniędzy niż duże ośrodki.
Wymyślono również obligacje na zakup środków trwałych. Mniejsze uczelnie znów otrzymały proporcjonalnie więcej pieniędzy. Tą

- Zawód nauczyciela to odpowiedzialna funkcja.
- Tak, trzeba umieć współpracować z młodzieżą. Nie lekceważyć
jej, ale traktować serio, z szacunkiem. Nauczyciel nie może być niegrzeczny, arogancki. Jeżeli ktoś nie chce się zastosować do wymagań, musi zmienić pracę.
- Czyli poprzeczka idzie w górę?
- W skrócie: naukowo będziemy jeszcze bardziej „cisnąć”, a dydak-
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tycznie już „ciśniemy”. Celem jest najwyższa jakość na każdym poziomie.

I

mniej energii cieplnej. Wygraliśmy też konkurs na produkowanie
energii elektrycznej, stąd panele fotowoltaiczne na elewacjach
dwóch kampusów. Wymieniliśmy całe oświetlenie na energooszczędne, mamy jaśniej i płacimy za energię znacznie mniej niż
wcześniej. A czy mamy za dużo powierzchni? I tak, i nie. Teraz po
prostu oferujemy cywilizowane warunki studiowania. Kiedyś zajęcia zaczynały się o 7 rano, kończyły o 21. Studenci nie mieli się
gdzie pomieścić. Wynajmowaliśmy sale w Urzędzie Wojewódzkim, w szkołach, w Bibliotece Wojewódzkiej. Zjazdy dla studentów zaocznych odbywały się naprzemiennie co tydzień, bo nie
było, gdzie ich pomieścić. Teraz zajęcia w większości odbywają się
w godzinach od 8 do 15. Czasem odbywają się też popołudniami,
na prośbę studentów lub nauczycieli, bo niektórzy pracują albo
dojeżdżają.

- Od kiedy zacznie obowiązywać nowy statut?
- Planujemy, że od września bieżącego roku. Wtedy pojawi się również nowa struktura. Tu warto zaznaczyć, że ministerstwo nie tylko od nas więcej wymaga, ale również podniosło płacę nauczycieli
akademickich. Górnej granicy nie ma. Jeżeli rektor ma pieniądze, to
może dać każdą płacę. Jednak nie mamy wielkich pieniędzy, więc
taka sytuacja raczej u nas nie będzie możliwa. Ale minima poszły
w górę nawet o 20 procent. Ministerstwo ostatnio przekazało również pieniądze na administrację, bo naszym zdaniem płace tej grupy
pracowników były zbyt niskie. Otrzymujemy finansowanie, ale wymaga się od nas efektywności.
- Zmieni się także system obsługi administracyjnej?
- Ustawa nic nam nie narzuca, ale sami chcemy zmian. Kiedyś mieliśmy kilkanaście tysięcy słuchaczy a teraz 4,5 tysiąca. Wydział Mechaniczny kiedyś był pod tym względem większy niż aktualnie cała
uczelnia. Planujemy ograniczyć koszty. Chcemy zrobić centralny
dziekanat i wspólne centrum rekrutacji. Będzie baza centralna, a jej
końcówki na poszczególnych kampusach. Tam studenci będą nadal
przychodzić w swoich sprawach.
- Wspomniał Pan Profesor, że uczelnia się skurczyła. Czy ta baza,
którą Państwo dysponują, nie jest za duża?
- Utrzymanie kosztuje, ale nie tak dużo, jak by się mogło wydawać. Byliśmy zapobiegliwi, wygraliśmy w kilku konkursach pieniądze na termomodernizację. Teraz budynki zużywają dużo

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. (94) 34 78 500, www.tu.koszalin.pl
FB / Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto
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TOMASZ
MAJEWSKI

Urodzony w 1970 roku w Sopocie. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Gdyni
Orłowie, gdzie miał pierwszy kontakt z fotografią. Trudniejszą szkołę fotografii
praktycznej przeszedł w czasie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
w Pracowni Fotografii profesora Witolda Węgrzyna.
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Po skończeniu studiów w 1997 roku rozpoczął pracę w charakterze projektanta w firmie KOSPEL S.A, z którą związany jest do
dziś. Praca ta to również codzienne praktyczne wykonywanie fotografii reklamowej i produktowej.

Równolegle, zdobywał doświadczenie w wykonywaniu fotografii plenerowej koncertowej, reportażowej, okolicznościowej
a nawet stylizowanej, podczas indywidualnych sesji zdjęciowych, również osób ze świata kultury, polityki i biznesu. Jego
zdjęcia były wykorzystywane w publikacjach o Koszalinie, mediach lokalnych i społecznościowych, a także na fanpage’ach
artystów.
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Tomasz Majewski to nie tylko doświadczony fotografik, lecz z wykształcenia
i z zamiłowania: artysta, malarz i grafik komputerowy. Na swoim koncie
ma indywidualne i zbiorowe wystawy
malarskie i fotograficzne, w tym udział
w czterech ostatnich edycjach interdyscyplinarnej wystawie FALA w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie.

„Fotografia koncertowa to dla mnie coś
więcej niż tylko doskonały pod każdym
względem technicznym kolorowy obraz” – mówi.
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„Najbardziej zależy mi na tym by zainteresować odbiorcę. Chciałbym, by się przy nich
zatrzymał i znalazł historię którą w nich opowiadam. Nieraz to mały szczegół, grymas
artysty gra świateł, innym razem intrygująca, kilkuplanowa kompozycja lub przestrzeń.
Pragnę uzyskać niepowtarzalną atmosferę panującą na scenie, znaleźć to „coś”.
Chciałbym by na moich zdjęciach można było znaleźć muzykę, by reakcje artystów i ich
kontakt z publicznością pobudzały wyobraźnię.
Wystarczy pokazać fragment, by oddać piękno sytuacji i emocje panujące na scenie.”
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VOLVO V90 T5 250 KM:
najlepsze kombi w klasie premium
Autor: Adam Różański / Fotografie: Agnieszka Orsa

Historia Volvo z dużym bagażnikiem sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1953 roku jako
pierwsze pojawiło się Volvo Duett. Później - kolejne modele w wersji kombi, z których Volvo 850
uzyskało rekordową sprzedaż i stało się na długo niemal synonimem marki. Pojemne, praktyczne,
bezpieczne – podbiło nawet rynek amerykański. Niedawno pojawił się model V90, który tworzy
udaną rodzinę wraz z limuzyną S90 oraz flagowym SUV-em XC90 i z pewnością zainteresuje nie
tylko wielbicieli szwedzkiej marki.

I

38

I

I

MOTORYZACJA

W

śród nabywców aut utrwala się przekonanie, że w ramach poszczególnych klas są one tak do siebie podobne,
że marka ma niewielkie znaczenie. To błędne myślenie,
przynajmniej jeśli wziąć pod uwagę Volvo V90. Tak się złożyło, że
przesiedliśmy się do niego wprost z testowanego nieco wcześniej innego porządnego samochodu. Odczucie różnicy dojmujące – jakbyśmy znaleźli się w pojeździe o generację nowszym i bardziej komfortowym, dopracowanym w każdym szczególe w sposób niedościgły.
Po prostu inna półka.
To trzeci z kolei model Volvo bazujący na modularnej platformie
podwoziowej Scalable Product Architecture (obok siostrzanych
modeli XC90 oraz S90). Zastosowanie tej nowoczesnej platformy
pozwala na wykorzystanie zupełnie nowych możliwości projektowania samochodu, zarówno od strony nadwozia, jak i jego wyposażenia.
Volvo V90 wyposażono w najbardziej zaawansowany na rynku pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy. Żadne inne auto w tym
segmencie nie posiada w wersji podstawowej bardziej rozbudowanych funkcji wspomagania bezpieczeństwa aktywnego. Auto wyposażono m.in. w technologię City Safety wzbogaconą o nową funkcję.
System sam rozpoznaje znajdujące się na drodze duże zwierzęta,
takie jak łosie, jelenie, czy konie, a następnie samoczynnie hamuje.
Innym rewolucyjnym rozwiązaniem jest Run-off Road Mitigation.
To pierwszy na świecie system pozwalający uniknąć kolizji spowodowanej zjazdem z jezdni przy prędkości rzędu 65-140 km/h. Dzięki
nieustannemu monitorowaniu sytuacji na drodze, gdy samochód
wykryje możliwość uderzenia w barierę przy drodze, sam skoryguje kierunek jazdy i zahamuje. W ten sposób możliwe jest uniknięcie
wielu kolizji spowodowanych zmęczeniem kierowców.
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Elementy podnoszące komfort i bezpieczeństwo można by długo
wymieniać. Dość szczegółowo omówiliśmy je w pierwszym tegorocznym wydaniu „Prestiżu” prezentując wrażenia z testu limuzyny Volvo S90. Odwołujemy się do tamtej prezentacji, bowiem S90
i V90 pod tym względem są niemal bliźniacze. Różnią je głownie
rozwiązania estetyczne

I

Volvo V90 D5 AWD - dane techniczne
Silnik - diesel
Pojemność - 1969 cm3
Moc - 250 KM przy 4000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy - 480 nM/1750 obr./min
Skrzynia biegów - automat, 8 biegów
Długość/szerokość/wysokość - 4936/1895/1475 mm
Pojemność bagażnika - 560 litrów
Masa własna - 1927 kg
Prędkość maksymalna - 240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h - 7,2 s
Średnie zużycie paliwa - 4,9 l/100 km
Emisja CO2 - 129 g/km

Wysoko osadzone szyby V90 wywołują wrażenie, że auto jest niskie
i bardzo długie. Jego sylwetkę można określić jako smukłą, doskonale wyważoną. Wnętrze jest szlachetnie wykończone. Skóra na
fotelach jest miękka, widać ją też na szczycie deski rozdzielczej, jak
i w kieszeniach boczków drzwi. W całość pięknie wkomponowane
zostały przyjemne w dotyku elementy drewniane. Dbałość o detale
robi ogromne wrażenie.
Jazda nowym V90 jest bezstresowa - począwszy od uruchomienia
silnika, a na zaparkowaniu w u celu podróży kończąc. Auto przyśpiesza z lekkością i gracją. Nawet jadąc nim po dziurawej drodze,
czujemy się komfortowo. Warto podkreślić jeszcze jeden element:
cichą pracę silnika i doskonałe wyciszenie kabiny. Nie wiedząc, że
siedzimy w aucie z silnikiem Diesla, moglibyśmy pomyśleć, że to
silnik benzynowy. Co ważne, przy wyższych obrotach sytuacja się
nie zmienia. Przy prędkości 120-140 km/h poziom hałasu wzrasta
niemal nieodczuwalnie. Wyciszenie kabiny to z pewnością parametr
bardzo ważny dla tych, którzy robią dłuższe trasy, bo monotonny
szum o wysokim natężeniu mocno męczy i osłabia zdolność prawidłowej reakcji kierowcy na sytuację na drodze.

Auto Bruno
ul. Pomorska 115B, 70-812 Szczecin
tel.: 690 197 486
m.niepsuj@autobruno.dealervolvo.pl
salon@autobruno.dealervolvo.pl
serwis@autobruno.dealervolvo.pl

Na pochwały zasługuje również skrzynia biegów. W przypadku
ośmiostopniowej skrzyni Geatronic zmiana przełożeń odbywa się
bardzo płynnie, niemal niezauważalnie, co jest składnikiem ogólnego odczucia komfortu prowadzenia.
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl
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VOLKSWAGEN T-CROSS
1.0 TSI 115KM
mały, zgrabny, praktyczny

T-Cross to najnowszy, czwarty z obecnie oferowanych przez koncern Volkswagena modeli kategorii
SUV. Jednocześnie jest wśród nich najmniejszy, co nie oznacza, że to jakiś „maluch”. Kto porówna jego
wnętrze i modelu T-Roc zdziwi się, że oddaje on do dyspozycji kierowcy oraz pasażerów nieco
więcej miejsca niż „starszy” brat. Zresztą pozytywnych elementów zaskoczenia znaleźć można dużo
więcej. Seryjnie produkowany jest dopiero od połowy kwietnia br. Zapowiada się na kolejny
sprzedażowy hit VW, bo jest autem nowoczesnym, wygodnym, oszczędnym i cenowo konkurencyjnym
wobec rynkowych odpowiedników innych marek.

Fotografie: Agnieszka Orsa
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a całym świecie trwa
moda na SUV-y, a dobrą
koniunkturę - jak wiadomo - trzeba wykorzystywać.
Volkswagen zapowiedział więc,
że do 2025 roku co drugi wyprodukowany przez koncern pojazd
będzie SUV-em. A początek tej
drogi to: Touareg, Tiguan, T-Roc
i właśnie T-Cross. Ten ostatni
zbudowany jest platformie MQB
(tej samej co Polo).
My testowaliśmy auto z jednolitrowym silnikiem o mocy 115 koni
mechanicznych i sześciobiegową
skrzynią manualną – w wersji
wyposażenia Style. Można powiedzieć, że T-Cross przypadł nam do
gustu od pierwszej chwili, czyli od
momentu kiedy zajęliśmy w nim
miejsce. Świetnie wyprofilowane fotele dają pewne podparcie
plecom, jest wystarczająco dużo
przestrzeni. Przed oczami mamy
elektroniczne „zegary” wyświetlaczem komputera pokładowego
– estetyczne i co ważniejsze bardzo czytelne. Siłę ich podświetlenia, jak i całego kokpitu, zmienia
się za pomocą systemu multimedialnemu, również prostego
w obsłudze, czytelnego i bardzo
dobrze reagującego na dotyk.
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VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI 115KM
– charakterystyka
Pojemność skokowa - 999 cm³
Typ silnika - benzynowy
Moc silnika - 115 KM (85 kW) przy 5000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy - 200 Nm przy 20003500 obr/min
Doładowanie - turbosprężarkowe
Liczba cylindrów - 3, układ rzędowy
Liczba zaworów - 12
Stopień sprężania - 10,5 : 1
Zapłon - iskrowy
Typ wtrysku - bezpośredni
Liczba miejsc - 5
Średnica zawracania - 10,6 m
Promień skrętu - 5,3 m
Maksymalna pojemność bagażnika
(siedzenia złożone) - 1281 l
Zwykła pojemność bagażnika
(siedzenia rozłożone) - 455 l
Długość - 4108 mm
Szerokość - 1760 mm
Szerokość z lusterkami bocznymi - 1977 mm
Wysokość - 1584 mm
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika - 2041 mm
Rozstaw osi - 2551 mm
Prześwit - 175 mm

od 385 do 455 litrów. Oczywiście
możemy również złożyć oparcia
drugiego rzędu siedzeń i do tego
oparcie przedniego pasażera,
uzyskując możliwość przewożenia stosunkowo długich przedmiotów.
Również pierwsze odczucia
z jazdy są bardzo pozytywne.
Auto mimo jego podniesionego
nadwozia prowadzi się pewnie.
Zaskakująco dobre jak na naprawdę niedrogi samochód jest
resorowanie, dzięki czemu można się w nim czuć komfortowo
nawet w czasie jazdy po nierównościach. Tak więc dla T-Crossa
wyboiste i dziurawe drogi przeszkodą nie są, podobnie jak wysokie miejskie krawężniki.
Aktualna oferta wersji wyposażeniowych obejmuje odmiany:
T-Cross, Life i Style. Do dwóch
ostatnich można dokupić pakiet
R-Line nadający zarówno nadwoziu jak i wnętrzu bardziej sportowy styl.

Co ważne, w standardzie lub
ofercie promocyjnej znajdują się
takie elementy jak: układ Front
Assist monitorujący przestrzeń
przed samochodem z funkcją
rozpoznawania pieszych i hamowania awaryjnego, Lane Assist
utrzymujący auto na wybranym pasie ruchu, system wspomagania
ruszania na wzniesieniu, Blind Spot Detection wykrywający auta
w martwym polu widzenia kierowcy wraz z układem ostrzegania
o zbliżających się autach podczas cofania, czy system ochrony pasażerów, który w razie zagrożenia wypadkiem automatycznie domyka okna, napina pasy bezpieczeństwa i zwiększa ciśnienie płynu
w układzie hamulcowym. O szczegóły warto zapytać doradcę w salonie VW, bo dzięki ofertom przygotowanym na start sprzedaży
modelu można sporo zaoszczędzić, uzyskując jednocześnie bardzo
atrakcyjną konfigurację T-Crossa.

Uwaga: wymiary mogą się nieco różnić zależnie od
wersji wyposażenia

Kolorystyka wnętrza jest neutralna, stonowana. Użyte plastiki nie
są co prawda miękkie, ale jednocześnie na tyle wysokiej jakości, że
trudno się ich czepiać.
Jak wspomnieliśmy, kabina zapewnia komfort co do ilości miejsca.
Wysoki kierowca i siedzący za nim wysoki pasażer w równym stopniu czują się wygodnie. Nie zawsze jednak jeździmy z kompletem
pasażerów. Zdecydowanie częściej potrzebujemy miejsca w bagażniku. Projektanci z Volkswagena pomyśleli i o tym, wprowadzając
możliwość przesunięcia tylnej kanapy, a tym samym wydłużając bagażnik o 14 cm. To zdecydowanie wpływa na objętość, która wynosi
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Ceny tego nowego crossovera zaczynają się od 69 790 zł za wersję
z silnikiem 1.0/95 KM i bazowym pakietem wyposażeniowym. Topowa odmiana z jednostką o mocy 115 KM pakietem Style kosztuje
około 90 tys. zł.
Auto z pewnością będzie się dobrze sprzedawało. Jest po prostu
ładne. Bardzo zgrabnie nawiązuje stylistyką do większych SUV-ów
Volkswagena. Dopiero kiedy oglądamy je w kontekście innych modeli VW, orientujemy się, że jest stosunkowo małe. T-Cross oglądany sam wydaje się całkiem sporą maszyną.

Opcją lub standardem w wyższych wersjach wyposażenia mogą
być również m.in. aktywny tempomat, układ Park Assist ułatwiający parkowanie, ledowe reflektory czy system audio firmy Beats
o mocy 300 watów z ośmiokanałowym wzmacniaczem i subwooferem (w bagażniku).
Auto dostępne jest aktualnie z trzycylindrowymi silnikami benzynowymi o pojemności jednego litra i mocy 95 lub 115 KM. Według
zapowiedzi producenta za kilka miesięcy ofertę uzupełni benzynowy silnik 1.5 TSI/150 KM. Nie jest natomiast na razie planowane
wprowadzenie do polskiej oferty diesla 1.6 TDI/95 KM.

reklama

Przetestuj każdy model z rodziny SUV: T-Cross, T-Roc, Tiguan, Touareg
ZAPRASZAMY

Autoryzowany Dealer Krotoski-Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24B, tel. (94) 317 79 50, salonvw.koszalin@krotoski-cichy.pl

NOWA MAZDA3
ZAPROJEKTOWANA, BY PORUSZAĆ
Przełomowa Nowa Mazda3 – zarówno pod względem designu, jak i technologii – powstała
z myślą o jednym: o Tobie. Od dynamiki prowadzenia po minimalistyczną czystość japońskiej estetyki
– to Ty zawsze pozostajesz w centrum uwagi. Projektantom Nowej Mazdy 3 przyświecała myśl,
by zamiast po prostu prowadzić samochód, każdy kierowca mógł poczuć z nim szczególną,
intuicyjną jedność, którą nazywamy Jinba Ittai – perfekcyjną harmonią.

BMG GOWOROWSKI sp. z o.o.
BOLESŁAWICE | ul. Słupska 6 | tel. +48 59 848 70 70 | www.slupsk.mazda-dealer.pl
GDYNIA | ul. Łużycka 9 | tel. +48 660 49 49 | www.gdynia.mazda-dealer.pl
GDAŃSK | ul. Elbląska 81 | tel. +48 58 322 22 22 | www.gdansk.mazda-dealer.pl

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 (na podstawie WLTP) wynoszą odpowiednio: 6,0-6,7 l/100 km i 136-152g/km.
Samochody Mazda są wyposażone w układ klimatyzacji zawierający fluorowany gaz cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150.
Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdują się na mazda.pl

DRIVE TOGETHER
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Mercedes-Benz Mojsiuk

Sprawdzony partner w zakupie samochodu
Przedsiębiorcy użytkujący samochody do celów służbowych chcą to robić – co zrozumiałe – jak
najekonomiczniej. Szukają więc aut, na których zawsze można polegać oraz partnera finansowego
oferującego indywidualne rozwiązania na atrakcyjnych warunkach w możliwie jak najkrótszym
czasie. Kiedy pada pytanie, gdzie znaleźć jedno i drugie, odpowiedź jest tylko jedna:
„Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza”.
Autor: Adam Różański / Fotografie: Agnieszka Orsa

C

odzienne funkcjonowanie firm z każdym rokiem wiąże się
z coraz większym tempem i rosnącymi wymaganiami ze strony klientów. Skraca się na przykład czas realizacji zamówień
i terminy dostaw. Powoduje to sytuację, w której kluczowe znaczenie ma współpraca z pewnymi i sprawdzonymi kooperantami lub
oparcie prowadzonej działalności na sprawdzonych i pewnych narzędziach.

przedsiębiorstw. Dlatego też wiele z nich decyduje się na zakup samochodów Mercedes-Benz u koszalińskiego dealera tej marki - firmy Mojsiuk.
40 lat doświadczenia na rynku motoryzacyjnym w połączeniu z oferowaną niemiecką marką ugruntowało pozycję tej firmy jako sprawdzonego partnera i dostawcy niezawodnych środków transportu,
ale to nie wszystko.

Z pewnością jednym z najważniejszych narzędzi w biznesie jest samochód. Od niezawodności jego działania zależy wręcz życie wielu

Firma Mojsiuk oprócz samego produktu oferuje klientom - firmom
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Przykładowe oferty dostępne od ręki w systemie wyszukiwarki Stock Browser Dealer

Mercedes-Benz Financial Services, należy do grupy Daimler Financial Services, mającej swoje oddziały w 40 krajach świata i zatrudniającej łącznie 9000 osób. Mercedes-Benz Financial Services oferuje finansowanie pojazdów poprzez korzystne pożyczki, leasing
i wynajem długoterminowy, a także szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Finansowanie w Mercedes-Benz Financial Services
wybiera ok. 40% spośród wszystkich Klientów decydujących się na zakup nowego Mercedesa lub smarta. Pod marką Mercedes-Benz
Financial Services oferowane są produkty czterech spółek działających na polskim rynku. Są to: Mercedes-Benz Leasing Polska sp.
z o o., Mercedes-Benz Bank Polska SA, Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o. oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o.
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Pozostałe plusy tej formy nabycia auta to:

Aby ułatwić dostęp do oferty leasingowej,
Mercedes-Benz stworzył specjalną wyszukiwarkę samochodów, dostępnych od ręki,
którymi dysponuje dealer. Klient poszukując samochodu, może go znaleźć poprzez
wpisanie kwoty, jaką chce przeznaczać
miesięcznie na ten cel, a system dobierze
model i okres leasingu. Wszystko to można
znaleźć u koszalińskiego dealera – firmy
Mojsiuk pod adresem wyszukiwarki Stock
Browser:
https://oferta.mercedes-benz.pl/mojsiuk/

1. Brak opłat za rejestrację samochodu.
2. Lease&Drive pomoże obniżyć koszty administracyjne i łatwiej
zaplanować wydatki związane z samochodem w firmie.
3. Dzięki wysokiej, gwarantowanej wartości końcowej, opłaty miesięczne będą wyjątkowo niskie.
4. Elastyczność finansowania – umowa może zawierać samo finansowanie, ale można też rozbudować ją o dostępne dodatkowo opcje:
• Ubezpieczenie Komunikacyjne – dzięki dostępnej na miejscu
ofercie ubezpieczeniowej nabywca samochodu, może spokojnie
się odprężyć. Dzięki dopasowanym ubezpieczeniom dla zakupionego Mercedesa możliwe jest stworzenie ochrony całkowicie zgodnej z zakresem oczekiwania klienta. Chroniony jest nie
tylko samochód, ale kupujący otrzymuje pewność, że samochód
w razie uszkodzenia zostanie naprawiony w warsztacie Mojsiuk
Centrum Blacharsko - Lakierniczym zgodnie z wymaganiami
producenta.

także indywidualnie dobrane rozwiązania i formy zakupu samochodów, co także jest niesłychanie ważne dla tempa prowadzenia działalności, o którym napisano wyżej.

• Ubezpieczenie GAP - zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa
w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieżowej
pojazdu. W przypadku tak nieszczęśliwego wydarzenia, jakim
jest szkoda całkowita pojazdu będąca następstwem wypadku,
lub kradzież pojazdu, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia
Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu. Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy fakturową wartością
zakupu pojazdu, a wartością wypłaconego odszkodowania Auto-Casco.

Dealer poprzez specjalnie utworzone do tego celu stanowiska ekspertów bankowych oferuje szybkie i zindywidualizowane propozycje zakupu oparte na ofercie Mercedes-Benz Financial Services,
należącej do grupy Daimler Financial Services, mającej swoje oddziały w 40 krajach świata. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorca
decydując się na skorzystanie z oferty firmy Mojsiuk zyskuje spokój,
komfort obsługi i oczekiwaną korzystną – indywidualnie skonstruowaną pod jego potrzeby - ofertę praktycznie w miejscu zakupu
auta, a na dokładkę w pobliżu miejsca działania swojej firmy.

• Pakiet Gwarancyjny,
• Umowę Serwisową,

Produkt – to jedno, forma zakupu to drugie, ale trzecim filarem
oferty koszalińskiego dealera są ubezpieczenia, których wachlarz
i towarzyszące mu fachowe doradztwo jest również dostępne na
miejscu w salonie dealerskim.

• kartę paliwową oraz koszty sezonowej wymiany opon.
6. Tylko od nabywcy zależy, czy wykupi użytkowany samochód na
własność po zakończeniu umowy. Można także zwrócić go do dealera i wymienić na nowy lub wydłużyć umowę na kolejny okres.

Podsumowując – wszystkie wyżej wymienione składowe oferty
firmy Mojsiuk pozwalają na szybkie nabycie i wpięcie w codzienną
pracę samochodu firmowego.
„Spełnij swoje marzenie” – to nasza propozycja
Zamiast kupować samochód na własność, przedsiębiorca może wybrać korzystne miesięczne raty leasingowe. Program finansowania
Lease&Drive to wymarzony samochód w niskich ratach miesięcznych. Płacąc co miesiąc drobny ułamek ceny, można cieszyć się
komfortem i bezpieczeństwem, które daje jazda nowym Mercedesem. Nie trzeba przy tym inwestować własnego kapitału, a umowę
można rozszerzyć o liczne dodatkowe opcje.

W razie pytań o prezentowane,
jak i pozostałe modele marki
Mercedes-Benz zapraszamy
do Autoryzowanego Salonu
Mercedes-Benz Mojsiuk
w Starych Bielicach
k/Koszalina, ul. Koszalińska 89
lub pod nr tel.: 94/34 77 372

- Jeśli przedsiębiorca chce podnieść wizerunek swojej firmy i zawsze jeździć najnowszym modelem Mercedesa, a opisywanym
wcześniej jednym z priorytetów funkcjonowania firmy jest finansowanie samochodu przy zachowaniu niskich kosztów miesięcznych
w stałej wysokości, oferta Lease&Drive będzie doskonałym wyborem - zachęca Rafał Zawada, szef Sprzedaży Samochodów Osobowych Mercedes-Benz w firmie Mojsiuk. - Mamy szeroką ofertę
samochodów dostępnych od ręki, do zapoznania z którą serdecznie
zapraszam – mówi Rafał Zawada.

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na FB / Mercedes-Benz Mojsiuk

Wszystkie formalności w jednym miejscu – w salonie dealerskim
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Autoryzowany Dealer Honda
Mojsiuk Auto KM
informuje
o zmianie lokalizacji
W związku z modernizacją salonu i serwisu, zapraszamy
Państwa do tymczasowej lokalizacji pod
nowym adresem:

UL. KOSZALIŃSKA 12
STARE BIELICE k/KOSZALINA
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

Droga krajowa nr 6

MODERNIZACJA
SALONU
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Z rowerem
na Bornholm
Duńska wyspa leżąca w odległości zaledwie 100 km od Kołobrzegu to wdzięczny cel wycieczek.
Można rozpoznawczo popłynąć tam na jeden dzień, można na weekend albo na tydzień. W tym ostatnim
przypadku na pewno warto zabrać z sobą rower. Wypróbowaliśmy tę opcję podczas długiej majówki
i z pełnym przekonaniem ją polecamy.
Autor: Joanna Radziun
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R

ejsy na Bornholm mają w ofercie wszyscy armatorzy promowi obsługujący trasy do Skandynawii. Dla nas, mieszkańców Środkowego Pomorza, najwygodniej jest popłynąć
z Kołobrzegu katamaranem Jantar należącym do Kołobrzeskiej
Żeglugi Pasażerskiej (przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich
i o kulach; umożliwia również przewóz rowerów). Po około czterech
godzinach rejsu znajdziemy się duńskim porcie Nexø.
Jeśli wybieramy się na Bornholm na jeden dzień, z portu odbierze
nas autokar i z przewodnikiem obwiezie po całej wyspie. To nie
trudne, bo Bornholm ma kształt równoległoboku o wymiarach 38
km równoleżnikowo i 28 km południkowo. Po południu wsiadamy
na pokład Jantara i wracamy.
Możliwy jest oczywiście dłuższy pobyt. Wtedy potrzebne są noclegi, ale to nie kłopot. Oferta jest bogata i w stosunkowo dobrych
cenach. W naszym przypadku było to ok. 100 zł za noc od osoby
w domku o trzech sypialniach. Apartament był oczywiście wyposażony w łazienkę, kuchnię i wygodny salon z TV i Internetem. Rezerwacji dokonaliśmy poprzez serwis Booking.
Bornholm bywa nazywany „Majorką północy”, a to z powodu łagodnego mikroklimatu. Rosną tam i dojrzewają nawet figi! Krajobrazy
są zróżnicowane: od skalistych brzegów na południu po piaszczyste plaże na północy, przez lasy i płaskie malownicze pola. Uwaga:
wszystkie lasy są prywatne; warto więc zwracać uwagę na tabliczki
ograniczające dostęp do niektórych miejsc. Kar za złamanie zakazów wstępu praktycznie nie ma, ale można najeść się wstydu.
Wyspa jest wymarzonym miejscem dla rowerzystów, którzy chcą
aktywnie spędzić urlop. Wielu ludzi wybiera ten środek lokomocji
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do zwiedzania dzięki wygodnym i bezpiecznym ścieżkom rowerowym, które gęstą siecią oplatają całą wyspę. Plusem są niewielkie
odległości pomiędzy miejscami wartymi zobaczenia. Rower, jak
wspomnieliśmy, można zabrać własny albo pożyczyć na miejscu.
Bornholm to harmonijne połączenie natury i kultury. Imponująca
jest liczba zabytków. Do najcenniejszych należą jedyne w Skandynawii białe romańskie kościoły z XII wieku w kształcie rotundy, największa warownia północnej Europy – ruiny zamku Hammershus
i morska forteca na skalistej wysepce Christianso, położona w odległości około 18 km od Bornholmu.
Na wyspie, która w dużym stopniu żyje z turystyki, działa niezliczona ilość restauracji, barów i kawiarenek. Na każdym kroku spotyka
się urokliwe miasteczka i malownicze osady rybackie. Dzień dzisiejszy i nowoczesna technika splatają się na każdym kroku z tajemniczą przeszłością, zaklętą w pamiątkach z dawnych wieków.
W czasie wędrówek po wyspie koniecznie trzeba odwiedzić jeden
z licznych warsztatów rzemiosła artystycznego i tradycyjną wędzarnię ryb, by spróbować miejscowego przysmaku, czyli wędzonego śledzia.
Uwaga: trzeba się przygotować na to, że bardzo zmienna jest pogoda, która może się w ciągu dnia odwrócić parę razy. Dobrze jest więc
zaopatrzyć się w ubrania przeciwdeszczowe.
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Zapraszamy do naszych salonów:
Grey Wolf Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin
Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin
Grey Wolf Galeria Słupsk
ul. Tuwima 32-33
76-200 Słupsk
Grey Wolf C.H. JANTAR
ul. Szczecińska 58
76-200 Słupsk
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Dlaczego warto teraz
odwiedzić stolicę Węgier?
Wyobraź sobie kąpiel w gorącym SPA pod ciemnym niebem albo sączenie czerwonego wina w świetle
tysięcy migających lampek nad brzegiem leniwie płynącego Dunaju. Wyobraź sobie obfity węgierski
obiad zjedzony w modnej restauracji z rozpostartą przed tobą majestatycznie oświetloną Dzielnicą
Zamkową. Powodów, dla których warto odwiedzić Budapeszt, można naliczyć pewnie ze sto.
Autor: Marta Legieć

J

est wizytówką Węgier i - co nie jest przesadą - jedną z najwspanialszych stolic świata. Zanim nastanie letni sezon, jest tu
znacznie luźniej, więc zakamarki Budapesztu turyści odkrywają bez pośpiechu, wtapiając się w miasto pozbawieni presji czasu.

go, by poznać historię kraju. Muzeów tu nie brakuje, podobnie jak
parków rozrywki i dobrego jedzenia.

We własnym tempie zaglądają do Muzeum Ludwiga, założonego
jako pierwsze za żelazną kurtyną, z kolekcją nowoczesnej i współczesnej sztuki z Węgier, albo do Węgierskiego Muzeum Narodowe-

Węgrzy nie mają dostępu do morza ani wysokich gór, lecz mimo to
są jednym z najpopularniejszych miejsc na liście krajów odwiedzanych przez Polaków. Wabikiem jest XIX-wieczna zabudowa Buda-

Jeden organizm
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Piękny widok serwuje także Wzgórze Zamkowe. To najstarsza część
miasta, która do dziś zachowała swój pierwotny charakter. Bez wątpienia jest najbardziej okazałą częścią Budy wraz z Zamkiem Królewskim będącym reprezentacyjną budowlą w Budapeszcie. U jego
stóp zbudowano stację kolejki zębatej. Trzyczęściowe wagoniki kursują tu od 1870 roku. Jest jak za dawnych lat. Z góry widać neogotycki parlament zachwycający swą wielkością i majestatycznością
nie tylko w ciągu dnia. Wieczorami, kiedy światła budynku odbijają
się w wodach Dunaju, wygląda jak pałac z bajki Disneya.
Z perspektywy rzeki
Najlepszy sposób na zwiedzanie? Autobus River Ride, którym najpierw odbywa się przejażdżkę po mieście, a potem nagle wjeżdża
prosto do Dunaju. Jego trasa wiedzie obok najważniejszych miejskich zabytków – Akademii Nauk, Parlamentu, Bazyliki Szent István,
Wielkiej Synagogi, Opery, Placu Bohaterów, aż nagle następuje
wielki plusk i autobus zaczyna płynąć w kierunku drugiego brzegu,
by tam turyści mogli kontynuować oglądanie miasta.
Co ciekawe, Budapeszt jako pierwsza stolica na kontynencie europejskim zaoferowała zwiedzanie swych zakamarków autobusem-amfibią poruszającym się raz po lądzie, raz po wodzie. Miasto widziane
z poziomu Dunaju, drugiej najdłuższej rzeki w Europie, urzeka.
Gdy słońce chowa się za horyzont, widać dokładnie, jak bajecznie
oświetlone budynki schodzą niemal do samego lustra wody. Przy
brzegu bujają się zacumowane wielkie barki i luksusowe statki wycieczkowe.
Wieczór to dobra pora, by przejść się po reprezentacyjnej promenadzie Vaci Utca. Pełno tu sklepów z pamiątkami i restauracji, przed
którymi roi się od zapraszających do środka kelnerów. Na zapamiętanie arcytrudnych madziarskich nazw ulic i placów najlepiej poszukać własnego klucza. Bez tego można zginąć w plątaninie uliczek.
A chodzić i odkrywać zakamarki miasta trzeba.

pesztu - przywodząca na myśl Wiedeń oraz szerokie bulwary i życie
kawiarniane przypominające Paryż.

Roi się tu od wspaniałych gmachów publicznych zajmujących obszerne pałace. W odrestaurowanych kamienicach sprzed stu lat
odbywają się koncerty, spektakle, wystawy. Jedne ozdabiają freski na ścianach, inne wiszące rowery czy niezadaszone dziedzińce,
z których widać niebo. Budapeszt to miasto pełnych splendoru
i przepychu wnętrz. W takich miejscach znaleźć też można targowiska pełne zapachów miejscowych specjałów,błyszczących soczystych węgierskich papryk, o kształtach nieznanych w naszym kraju,
wielkich wiszących salami, opakowanych w węgierską flagę, win
z pobliskich winiarni.

Jeszcze w XIX wieku stolica Węgier podzielona była na dwa niezależne miasta – Peszt i Budę – położone po obu stronach Dunaju. Od
lat określano je wspólną nazwą Pest-Buda – taka kolejność oznaczała, że ważniejszym miastem jest Peszt, który był stolicą kraju,
Buda zaś była siedzibą króla. Po połączeniu ich w 1872 r. kolejność
odwrócono, co ułatwiło wymawianie nazwy nie tylko Węgrom.
Stanowią jeden organizm, ale górzysta Buda i płaski Peszt są zupełnie do siebie niepodobne. Najlepiej widać to z góry, z punktów
widokowych, których w mieście jest kilka. Niemal cały Budapeszt
zobaczyć można ze wznoszącej się na wysokość 235 metrów Góry
Gellerta, nazwanej tak od imienia słynnego biskupa, który według
legendy został tu zamordowany przez pogan.
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W ciepłej wodzie kąpany

I

tu kręcić wokół tokaju. Na Węgrzech są aż 22 regiony, w których
uprawiana jest winorośl, z niezliczonymi piwniczkami zachęcającymi gości do degustacji i zakupu lokalnych specjałów. W kraju jest nawet kilka winnic, w których goście sami mogą sobie wyprodukować
nastaw winiarski.

Po całodziennych emocjach można skusić się na odrobinę relaksu.
Co powiecie na termy?
Już Rzymianie odkryli, że Budapeszt jest znakomitym miejscem na
różnego rodzaju kąpiele. Po nich ciągnęły tu pielgrzymki z całej Europy i Imperium Osmańskiego w nadziei wyleczenia schorzeń. Tak
jest do dziś. Przecież nie bez powodu miasto nosi miano jedynej stolicy-uzdrowiska w Europie.

Zanim jednak na dobre rozsmakujemy się w winie, wrzućmy coś na
ząb. W ciągu ostatnich kilku lat na Węgrzech dokonała się prawdziwa rewolucja kulinarna. Niemal na każdym rogu ulic stolicy pojawiły
się nowe restauracje, kawiarnie i bary. W Budapeszcie znajdują się
cztery restauracje uhonorowane gwiazdkami Michelin (Costes, Costes Downtown, Borkonyha, Onyx), w których w artystyczny i spektakularny sposób serwuje się wyjątkowe dania i specjały.

Jest w czym wybierać spośród wód bogatych w wapń, magnez, sód,
siarczany i chlorki. Leczniczych źródeł naliczono tu ponad 130. Kąpielisko Szechenyi bez wątpienia jest jednym z najpiękniejszych na
świecie SPA. Eklektyczny gmach kompleksu przyprawia o zawrót
głowy. Woda w basenach jest przyjemnie ciepła, zmywa wszelkie
troski związane z ciężkim dniem, które powoli schodzą na dalszy
plan.

Wiele osób przyjeżdża tu jednak po charakterystyczny smak madziarskich potraw, pochodzący z przysmażonej na smalcu cebuli
z dodatkiem czosnku i oczywiście papryki.
Sznury suszonych papryk można zobaczyć nie tylko w tradycyjnych
restauracjach, ale niemal wszędzie, często sprzedawane jako swoista atrakcja turystyczna, jeden z symboli Węgier.

Jest jeszcze secesyjne kąpielisko Gellerta, uchodzące za jedne z najlepszych, najpiękniejszych i najelegantszych term w Budapeszcie.
Zachwyca secesyjnym wystrojem i barwnymi mozaikami. Łaźnie te
były pierwszym na świecie obiektem ze sztuczną falą. Popularne są
też baseny na pełnej zieleni i zabytków Wyspie Małgorzaty, serwujące fale, bąbelki, zjeżdżalnie i wody termalne. Tu cały urlop można
spędzić w wodzie.

Tutejsza kuchnia nie istnieje bez niepowtarzalnego smaku, aromatu
i pikantności, od której gardło zdaje się płonąć. W karcie dań niemal zawsze pojawia się gulasz, ale jest też rewelacyjna zupa rybna
doprawiona ostrą papryką. Jest też faszerowana kapusta z kwaśną
śmietaną i ciasto kominowe, sprzedawane również na ulicach.

Ostra jak papryka
Na coś słodkiego warto wpaść do utrzymanej w stylu retro Jégbüfé
tuż przy stacji metra Ferenciek tere. To jedna z najlepszych i najsłodszych cukierni w mieście, w której serwują rewelacyjne ciasto
węgierskie z wiśniami nasączonymi spirytusem.

A wieczorem? Może lampka wina? Węgry są znane przede wszystkim z wyśmienitego Tokaji Aszú, wina deserowego, które król Francji Ludwik XV nazwał „królem win”. Jednak nie wszystko musi się
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Efektywne, ekologiczne
rozwiązania energetyczne
dla Twojego domu.
Zacznij produkować własną energię elektryczną!

PRZEPROWADZIMY
AUDYT ENERGETYCZNY

WYKONAMY
CAŁĄ INSTALACJĘ

ZAPROJEKTUJEMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

P U H Ekosun Paweł Czupajło
Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 4
tel.: 94 342 23 36
kom.: 609 909 203
biuro@ekosunkoszalin.pl
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Dom Deweloper

Jesionowa: komfortowa przestrzeń,
w podmiejskiej enklawie
Budowa najnowszej inwestycji firmy Dom Deweloper niedawno się rozpoczęła. W połowie
przyszłego roku mieszkańcy wprowadzą się do komfortowych domów jednorodzinnych, w jednej
z najpiękniejszych dzielnic Koszalina. Pod względem architektonicznym, technologicznym oraz
infrastrukturalnym kompleks szeregowców jest rozwinięciem poprzednich realizacji Dom Deweloper,
a raczej ich ekskluzywną wersją. Uszczęśliwi dziewięć rodzin, bo właśnie z myślą o nich powstaje
szeregowiec przy ulicy Jesionowej na Rokosowie.

P

dego znajdzie się przestronny salon z miejscem na kominek, kuchnią
i ubikacją. Na piętrze – trzy duże sypialnie, garderoba i łazienka. Do
tego poddasze o dodatkowej powierzchni użytkowej dochodzącej
do 30 metrów kwadratowych i dowolnego zaaranżowania. Równie
dobrze może tu powstać pracownia, domowe biuro, bawialnia dla
dzieci, przestrzeń wypoczynkowa z biblioteczką albo część prywatna dla dorosłych, z sypialnią, garderobą i toaletą. Wykorzystując
całą powierzchnię użytkową, do dyspozycji mieszkańców jest prawie 150 metrów kwadratowych.

lany i wizualizacje robią ogromne wrażenie. Eleganckie, nowoczesne bryły, białe tynki ozdobione jedynie wielkoformatowymi drewnianymi panelami i ceramiczną elewacją. Słowem
– szlachetny minimalizm. Do tego obszerne ogrody, duże tarasy
oraz estetyczne otoczenie, do którego inwestor przykłada ogromną wagę. Nie ma wątpliwości, że to nieruchomości typu premium.
Do tego osadzone w znakomitej lokalizacji – płytkiej części osiedla
Rokosowa. Mieszkańcy cenią tę okolicę za oddalenie od miejskiego
zgiełku, spokojny charakter, bezpieczeństwo i dobrą infrastrukturę. W pobliżu jest przystanek komunikacji miejskiej, duży dyskont,
sklepiki, poczta, salony urody, stacje benzynowe, niedaleko kościół.
Jesionowa dodatkowo „chowa” się pomiędzy innymi ulicami, tworząc naprawdę zaciszną enklawę, w której można dosłownie odciąć
się od świata.

Każdy dom będzie wyposażony w duży garaż, który swobodnie
pomieści samochód i dwa-trzy rowery oraz miejsce postojowe.
Obok znajdzie się niewielkie pomieszczenie gospodarcze do przechowywania. Z tyłu każdego domu zaplanowany jest ogródek
o powierzchni 45 metrów kwadratowych, oddzielony od sąsiadów
estetycznym ogrodzeniem. Wychodzi się do niego wprost z salonu.
Ta część nieprzypadkowo budowana jest od południowej strony. –

Zabudowa jest szeregowa. Obejmie dziewięć jednopiętrowych domów o powierzchni 111 metrów kwadratowych. Na parterze każ-
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rzut piętra

Charakterystyczną cechą
dla inwestycji Dom Deweloper jest zapewnienie komfortowego w użytkowaniu czasu nasłonecznienia pomieszczeń, w których
przebywamy najdłużej lub najpełniej staramy się wykorzystać swój prywatny czas – podkreśla Krzysztof Hodun, architekt. – W przypadku
ulicy Jesionowej słońcem bezpośrednim w pokojach
dziennych lokatorzy będą mogli się cieszyć nawet do siedmiu godzin w ciągu dnia.
Pomieszczenia w domach są nie tylko duże, ale i ustawne, a więc pozwalają na różne aranżacje. W salonie da się wydzielić część jadalną i wypoczynkową w różnych konfiguracjach. Układ piętra – w planie rozłożony na
dużą sypialnię i dwa pokoje – swobodnie można przerobić na cztery, wciąż spore, pomieszczenia. Sypialnię z powodzeniem da się zaadaptować na bawialnię dla
dzieci. Wszystkie pokoje, włącznie z poddaszem, są doskonale doświetlone – samo
okno salonowe ma szerokość 3,5 metra i zajmuje niemal całą ścianę! Nietrudno sobie wyobrazić, że w tych przestronnych wnętrzach zamieszkają wielodzietne rodziny. Przestrzeni jest tyle, że wygodnie będzie tu rodzicom z dwójką, trójką, czwórką
dzieci albo rodzinie wielopokoleniowej.
Wokół szeregowca pojawi się specjalnie zaprojektowana zieleń oraz oświetlenie. Inwestor ma w planie stworzyć dla mieszkańców kameralną, wspólną przestrzeń rekreacyjną, w której będą mogli wypocząć albo się integrować. Brama wjazdowa na osiedle w formie estetycznego płotu frontowego będzie otwierana
zdalnie, pilotem. Osiedle będzie ogrodzone i monitorowane. Chodzi
zapewnienie mieszkańcom maksymalnego bezpieczeństwa.
– Postawimy w pobliżu słupy, a na nich kamery i oświetlenie – precyzuje Maciej Ilecki, prezes Dom Deweloper. – Rejestrator z dostępem do podglądu
online zamontujemy od razu, w skrzynce z licznikiem administracyjnym.
Domy zostaną wyposażone
w video domofony.

rzut parteru

I

59

I

I

design

I

rzut poddasza
Osiedlem – w tym
rozliczeniami – będzie zarządzać utworzona przez mieszkańców
wspólnota. Tę formułę Dom
Deweloper stosował z sukcesem
przy poprzednich inwestycjach. –
Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej
sprawdza się układ, gdy w sprawach dotyczących osiedla decydują wspólnie wszyscy jego
mieszkańcy – zaznacza Maciej Ilecki. – Demokratyczne zarządzanie pozwala na dobre funkcjonowanie osiedla, sprawne podejmowanie decyzji i szybkie rozwiązywanie
problemów. Wyklucza także jednostkowe fanaberie i nieporozumienia. Mieszkańcy ponoszą odpowiedzialność nie tylko za najbliższe otoczenie, ale i cały kompleks.
Ceny domów wahają się od 550 do 590 tysięcy złotych z VAT
(w zależności od położenia; najdroższy będzie dom skrajny). – To
nie zakup, ale inwestycja – podkreśla Maciej Ilecki. – Na rynku koszalińskim tego typu nieruchomości jest niewiele. Jesionowa jest
odpowiedzią na potrzeby nieco zamożniejszych klientów, którzy
nie chcą kupić domu, ale raczej przyszłość dla siebie, dzieci, może
i wnuków.
Koszt nieruchomości uzasadnia nie tylko niewątpliwie wyróżniająca architektura i prestiżowa lokalizacja, ale także jakość materiałów
użytych do budowy i najwyższy standard wykonania, obniżający
koszty eksploatacji. – Stawiamy na uznanych producentów: bramy
Wiśniowskiego, okna i drzwi na niemieckich profilach Rehau, ceramikę z Tubądzina na elewacji, sylikatowo-sylikonowe tynki wiodących marek – wymienia Maciej Ilecki. – W standardzie znajdzie się
komin dymowy do podłączenia kominka, sterownik kontroli ogrzewania podłogowego w całym domu. W garażach zainstalujemy bramy panelowe z automatyką.

Dotychczas Dom Deweloper na terenie Koszalina
i gmin przyległych zrealizował już kilka inwestycji.
Przy ulicy Dzierżęcińskiej na Rokosowie powstały
w dwóch lokalizacjach domy w zabudowie bliźniaczej
każdy z dwoma mieszkaniami. Jedna z nich to 2
budynki w sumie 4 lokale oraz obecnie kończąc się
inwestycja przy numerze 52, gdzie znajdują się 3
budynki, łącznie 6 lokali.

W domach zamontowane zostaną okna trzyszybowe zapewniające
izolację cieplną i akustyczną. Na całej powierzchni domu zostanie
położone ogrzewanie podłogowe (grzejnik o niskim parametrze
znajdzie się na strychu), a sam budynek będzie starannie ocieplony. Ścisłe przestrzeganie norm technicznych eliminuje wszystkie
ewentualne wątpliwości co do poczucia prywatności w domach
szeregowych, często podnoszone są przez kupujących.

W latach 2016-2017 na Osiedlu Unii Europejskiej (ul.
Austriacka) powstało 14 domów z 28 mieszkaniami
w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Rubinowe położone w pobliżu ulicy Gnieźnieńskiej, Centrum Handlowego Atrium i Wodnej
Doliny to zespołu budynków mieszkalnych w których
skład wchodzą lokale mieszkalne w zabudowie
szeregowej oraz bliźniaczej, w sumie 18 lokali mieszkalnych.

Domy przy ulicy Jesionowej zostaną oddane do użytku w połowie
2020 roku w stanie deweloperskim, z oknami, parapetami, drzwiami zewnętrznymi, instalacjami. Mieszkańcom pozostanie urządzić
w nich wygodne życie.

Osiedle Bursztynowe w Niekłonicach to dwupoziomowe apartamenty na zamkniętym osiedlu
z miejscami postojowym i ogródkami. Na tą chwile
powstało 8 budynków, łącznie 16 lokali. Również
w Niekłonicach, przy ul. Jagodowej, powstał jeden
budynek z dwoma lokalami.
Wszystkie domy są ogrodzone, oświetlone, wyposażone w niezbędną infrastrukturę. Każdy ma zapewnione przynajmniej jedno lub dwa miejsce postojowe
lub garaż, a także minimum taras, a często ogródek.

DOM DEWELOPER Sp. z o.o. S.K.
ul. 1 Maja 20/5, 75-800 Koszalin
tel. +48 94 30 70 170
info@dom-deweloper.eu
www.dom-deweloper.eu
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Planujesz
zakup kuchni?
Masz wątpliwości?

Ta usługa
- JAZDA
PRÓBNA
KUCHNI
jest dla Ciebie
Umów się na jazdę próbną kuchni
tel. 663 746 468
Czekamy na Ciebie

Koszalin, ul. Lniana 8
+48 94 345 07 70
koszalin@kosmaz.com.pl
www.kosmaz.pl
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Wygodna przestrzeń dla rodziny
Ten dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych zlokalizowany jest na obrzeżach miasta,
a zaprojektowany z myślą o trzyosobowej rodzinie. Głównym założeniem projektu było stworzenie
przestrzeni funkcjonalnej, a przede wszystkim ponadczasowej.

Projekt: Roksana Dobrzyńska (NOR STUDIO)
Fotografie: Magdalena Łojewska (VEY INTERIOR PHOTOGRAPHY)

W

ażna w całościowym projekcie była spójność oraz logiczna kontynuacja pomysłu na wnętrze. Wszystkie pomieszczenia utrzymane są w podobnej kolorystyce i stylistyce
– dominują odcienie bieli i szarości, ocieplone naturalnymi dębowymi akcentami. Wchodząc do domu, na pierwszym planie widzimy
duże przeszklone drzwi w stalowej grafitowej ramie, otwierające
się na część dzienną. Szare hexgonalne płytki w wejściu naturalnie
przechodzą do kuchni.

Sercem domu jest biało-drewniana kuchnia, nad blatem znajduje się
płytka ułożona w jodełkę, a nad nim z kolei szafki fornirowane wykończone detalem cienkiej ramki. Ażurowa fornirowana przegroda subtelnie oddziela kuchnię od jadalni, przymykając tym samym
część roboczą.
Pomiędzy przestronnym salonem, a kuchnią znajduje się duży
sześcioosobowy stół, w osi którego widać trójwymiarową tapetę
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Wall&Deco na klatce schodowej. Tuż obok stołu usytuowany jest nowocześnie
zaprojektowany
kredens
z frontami z blachy perforowanej. Nad stołem górują
lampy duńskiej marki &Tradition.
W salonie głównym akcentem jest rudawy, welurowy
fotel oraz duża narożna sofa.
Całość ocieplona dywanem
z naturalnego materiału oraz
grubymi strukturalnymi zasłonami. Dekoracje, stoliki
pomocnicze czy kinkiet za
sofą wyróżniają się mocniejszym czarnym kolorem.
Nowoczesny kominek wykończony został płytami
wielkoformatowymi
imitującymi marmur Carrara.
Obok kominka znalazł miejsce szezlong, który był marzeniem inwestorki.

I

design

Na piętrze znajduje się główna sypialnia właścicieli domu wraz z garderobą oraz łazienką. Wydzielona
została również niewielka toaletka. W łazience zastosowane zostały podobne materiały jak w części dziennej. Marmurowa płytka na ścianach połączona została
z białymi heksagonami na podłodze. Całość dodatkowo
ocieplona dębowymi meblami.
Pokój syna gospodarzy tego miejsca ozdabia kontrastowa tapeta Ferm Living oraz łóżko na podeście obejmujące pełną szerokość pokoju z zagłówkiem w kształcie
domku. Głównym akcentem w łazience chłopca jest
podłoga o wyraźnym wzorze marki Ornamenta Tangle.
Reszta przestrzeni pozostała jasna, tak aby nie odcinała
się od skosów.
We wszystkich łazienkach konsekwentnie zastosowane
zostały matowe białe baterie łazienkowe oraz podobne
materiały wykończeniowe.
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KOSZALIN
ul. Gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02
koszalin@bokaro.pl

KOŁOBRZEG
ul. Sienkiewicza 17F
tel./fax: 94 351 12 08
tel. kom. 607 111 772

SŁUPSK
ul. Główna 2b
tel./fax: 59 841 53 66
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Manufaktura Kominków
Firma, która nie stoi w miejscu
Manufaktura kominków to salon kominkowy z wciąż młodym stażem i wielkimi aspiracjami.
Został otwarty w Koszalinie w 2018 roku i od tego czasu zdążył już przejść niejedną metamorfozę,
zostać powiększony, a w sąsiednim województwie pomorskim, w miejscowości Reda niedaleko
Trójmiasta, została niedawno otwarta druga filia.

K

Scan należą równocześnie do jednych z najbardziej ekologicznych
urządzeń na drewno na rynku.

ominki z Norwegii – jakość, ekologia, design

W ofercie Manufaktury Kominków królują skandynawskie
kominki marki Jotul oraz Scan. Jotul to jeden z najstarszych na świecie producentów pieców i wkładów kominkowych na drewno. Norweska marka, która specjalizuje się w produkcji urządzeń z żeliwa,
funkcjonuje na rynku już od ponad 160 lat i na kominkach zna się
jak nikt inny. Co może być kluczowe dla osób, które przymierzają się
do zakupu nowego pieca lub wkładu przed sezonem grzewczym –
Jotul, pewny solidności swoich produktów, udziela na nie aż 25 lat
gwarancji.

Bio kominki, piece i kotły na pellet
Po kilku miesiącach funkcjonowania Manufaktura Kominków została powiększona o nowe pomieszczenie, znajdujące się tuż obok
pierwszej części. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, dzięki
nowej powierzchni ekspozycyjnej, do oferty zostały włączone bio
kominki, a także piece i kotły na pellet takich marek jak MCZ, Red,
Cadel oraz Pellux. Co ważne, przed zakupem urządzenia na pellet
warto zainteresować się programem „Czyste Powietrze” i starać się
o dotację.

Osoby, które poszukują kominków o niebanalnych kształtach i kolorach, zwrócą z kolei uwagę na urządzenia marki Scan. Zdobyte przez
markę już wielokrotnie nagrody za design potwierdzają jej wyjątkowość (np. Red Dot Design Award, uznawana za jedną z najbardziej
prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa). Produkty marki

Bliżej ludzi
Wiele osób uważa, że w teorii mało perspektywicznym Koszalinie
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nie ma sensu niczego nowego otwierać, bo zaraz trzeba będzie zamykać, jednak historia Manufaktury Kominków zdaje się zdecydowanie przeczyć temu poglądowi. – Staramy się być nowoczesną, dynamiczną firmą. Jeśli mamy nowy pomysł na aranżację przestrzeni
ekspozycyjnej – robimy remont. Trzeba powiększyć sklep? Powiększamy, a nie upychamy kominki gdzieś niedbale na paletach w każdym kącie tak aż nie da się przejść. Liczy się dla nas nie ilość marek
w ofercie, a jakość, dlatego zawsze z uwagą dobieramy produkty.
Można do nas pisać na portalach społecznościowych, dzwonić,
mailować czy porozmawiać na targach budowlanych, na których
się pojawiamy, jeśli salon nie jest po drodze. Każdemu poświęcamy
tyle czasu, ile potrzebuje. I co najważniejsze – w Manufakturze Kominków przede wszystkim posiadamy tylko takie urządzenia, które
sami byśmy zamontowali w swoim domu – podsumował właściciel
salonu.

ul. Szczecińska 37 (obok stacji
paliw)
www.manufaktura-kominkow.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek: godz. 9-17
Sobota: godz. 10-13
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W modnej czerni
Kolor czarny detronizuje wszystko – powiedziała kiedyś Coco Chanel. Ponadczasowy, elegancki,
raz tajemniczy, to znów esktrawagancki – projektanci i styliści od kilku sezonów konsekwentnie
wprowadzają go do wnętrz, przekonując, że ani nie jest smutny, ani nie czyni przestrzeni ciemną.
W coraz bardziej popularny trend świetnie wpisuje się marka New Trendy z kabinami w czarnym
wykończeniu.

O

z kwadratowymi białymi kafelkami nabierają industrialnego charakteru. Ale już w towarzystwie luksusowych marmurowych płytek
i wysokiej klasy dodatków prezentują się elegancko i szlachetnie
z nutą wysmakowanej ekstrawagancji. Zresztą, czerń jest na tyle
ponadczasowa i uniwersalna, że sprawdza się w różnych aranżacjach, zestawiona z różnymi kolorami.

d niepamiętnych czasów czerń miała tylko pozytywne konotacje. W Egipcie symbolizowała życie, bo kojarzyła się
z kolorem wód Nilu podczas przypływów. W Chinach oznaczała determinację, prawość, bezinteresowność i szlachetność –
postacie z Opery Pekińskiej z pomalowanymi na czarno twarzami
wskazywały na osoby bezstronne i uczciwe. Tylko w naszej kulturze
zwykle źle się kojarzy, ale na szczęście współczesne trendy lansowane na europejskich targach wnętrzarskich powoli przyczyniają
się do zmiany tego nastawienia. Styliści wskazują na czerń jako kolor
zagadkowy i intrygujący, podkreślając również jego aspekt funkcjonalny (bo dobrze komponuje się niemal z każdym innym kolorem).
Poza tym - dowodzą - dodaje wnętrzu jednocześnie szlachetności
i pazura.

Warto tylko pamiętać, że czarny total look lepiej wypadnie w większych i bardziej przestronnych łazienkach. W niewielkich wnętrzach
dobrze jest ograniczyć czarny kolor tylko do kilku elementów – jedna efektowna kabina z oferty New Trendy „zrobi” całe wnętrze.
Kabiny New Modus składają się z konfiguracji ścianek - od 1 do
4 - i są dostępne również na indywidualny wymiar. Do kompletu
dobierzemy też ultrapłaskie brodziki Mori z czarnego lub szarego
konglomeratu (kratka odpływowa ze stali nierdzewnej dostosowana jest do barwy brodzika). Bezrantowa powierzchnia to idealne
uzupełnienie nowoczesnej łazienki. Niewielka wysokość brodzików
(zaledwie 3 cm) pozwala na ich wpuszczenie w podłogę i utworzenie
bezbarierowego wejścia.

Od ciemnych dodatków po całe ściany - antracyt i czerń wkraczają
coraz odważniej również do łazienek. Mowa już nie tylko o czarnej
mozaice, płytkach marmurowych z czarnym żyłkowaniem, czarnych bateriach czy akcesoriach. Coraz więcej producentów sięga
również - i to jest hit ostatnich miesięcy! – po kabiny z czarnym wykończeniem. Bo skoro mamy modę na industrialny salon czy industrialną kuchnię, to czemu nie urządzić loftowej łazienki?
Światowe trendy od wielu lat uważnie obserwuje marka New Trendy, która rozszerzyła ofertę o modele z czarnymi profilami i zawiasami (New Renoma Black, New Soleo Black). Profile te są w modnym
i lansowanym przez najbardziej wpływowych trendsetterów matowym wykończeniu. Ale to nie wszystko. New Trendy idzie o krok
dalej i proponuje także ceramiczny nadruk na szklanych drzwiach
kabiny, przypominający szprosy w oknach (kolekcja New Modus
Black). Ten wyrazisty akcent inspirowany przeszkleniami na stalowych konstrukcjach dodaje wnętrzu pazura. A jeśli dodamy jeszcze,
że New Modus to kabiny typu walk-in, całość nabiera surowego, minimalistycznego charakteru.
Nie oznacza to jednak, że kabiny z czarnymi szprosami i profilami
pasują wyłącznie do nowoczesnych wnętrz. Owszem, w połączeniu
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Nowodvorski Lighting
Jesteśmy polskim producentem dekoracyjnych opraw oświetleniowych.
Od 25 lat dokładamy wszelkich starań, aby zbudować polską markę,
która dzięki wysokiej jakości swoich produktów i współczesnemu wzornictwu wpisującemu się w najnowsze trendy wnętrzarskie, będzie mogła konkurować nie tylko z wiodącymi rodzimymi markami, ale również
świetnie poradzi sobie na rynku europejskim. Staramy się, aby produkty
z naszej oferty były unikalnym połączeniem nowatorskich rozwiązań,
funkcjonalności i ciekawego wzornictwa. Najlepszym tego dowodem,
jest lampa „Q” LED projektu Łukasza Jaworskiego, która została zwycięzcą prestiżowej nagrody przyznawanej w kategorii designu RED DOT
AWARD: Product Design 2019.
Nieustannie poszerzamy, modyfikujemy i odświeżamy nasz asortyment,
aby dostarczyć naszym odbiorcom kompleksową ofertę oświetlenia dekoracyjnego, na którą obecnie składa się około 1,5 tys. opraw dedykowanego do szeroko pojętych wnętrz mieszkalnych, obiektów użyteczności
publicznej, biur i ogrodów.
Dwa zakłady produkcyjne, inwestowanie w najnowsze technologie, reorganizacja procesów produkcyjnych pod kątem efektywności i ciągłe
szkolenia, zarówno kadry menadżerskiej jak i naszych pracowników na
wszystkich działach, pozwoliła nam na uzyskanie średniej dziennej wydajności produkcyjnej na poziomie około 6000 sztuk opraw dziennie,
przy bieżącym, łącznym zatrudnieniu w całej firmie na poziomie 350
osób. Niedawno oddane do użytku centrum Logistyczne o pojemności
8000 palet Euro, pozwala nam na szybką realizację zamówień napływających do nas z kraju i z zagranicy. Łącznie sprzedajemy około 1 200 000
sztuk lamp rocznie, z czego blisko połowę stanowi sprzedaż eksportowa
do ponad 50 krajów świata.
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Zapraszamy do naszych salonów i zapoznania się z naszą pełną ofertą
Koszalin, ul. Przemysłowa 11A
tel. 508 051 301

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
tel. 509 496 311
www.janexmarket.pl
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Telewizja kolacyjna

Moja angielska
szajba
„Z

e wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza” – mawiał Karol Wojtyła. Specjalnie nie
piszę Jan Paweł II, bo choć tę kwestię wypowiedział
już jako papież, to przecież kiedy kibicował swojej ukochanej
Cracovii jego godności, tytuły i splendor jakby na chwilę się unieważniały. Kibicowanie ma bowiem w sobie tę magiczną moc: poprzez emocje, które mu towarzyszą, sprowadza każdego wiernego fana do jakże pięknej roli - człowieka, który bez względu na
wiek, pochodzenie i status cieszy się kiedy jego drużyna wygrywa i płacze kiedy przegrywa. Czyste piękno w swojej prostocie.
Oczywiście, kiedy piszę o kibicowaniu, nie mam na myśli tych zwyrodniałych kretynów, którzy spotykają się w lasach na tzw. ustawkach, czy też ganiają się z maczetami po ulicach miast. To patologia,
a nie kibicowanie. Aha, i jeszcze jedna uwaga wstępna. Otóż, są
wśród nas nieszczęśnicy, którzy nie czują i nie rozumieją istoty kibicowania. Smutny ich los, ale trudno, niewiele da się z tym zrobić.
Spróbuję więc przynajmniej pokrótce nakreślić, co tracą.

Mama nie znała naszych zamiarów. A te były dość nieskomplikowane. Zamierzaliśmy po meczu spalić flagę Juve na balkonie (proszę
się nie dziwić, że moja wyrozumiałość wobec najgłupszych nawet
pomysłów dzisiejszych piętnastolatków jest naprawdę ogromna.
Staram się po prostu nie być hipokrytą). Z dzisiejszej perspektywy wiem, że ten wieczór był jednym z najbardziej edukacyjnych
i formujących moją postawę w życiu. Otóż, oglądając na żywo, ze
zbliżeniami śmierć, zaczęliśmy z Piotrkiem milknąć, zapomnieliśmy
o fladze i jakoś tak rozstaliśmy się, nie bardzo wiedząc co mówić…
W durnych łbach zaczął kiełkować szacunek wobec spraw ostatecznych.
Kibicowanie ukochanej drużynie w ogóle nie należy do łatwych.
Przychodzą kiepskie sezony. Przez całe lata zakłada się szalik (siedzenie w szaliku przed telewizorem, przyznacie Państwo, jest jakimś
rodzajem uroczego wariactwa) i ogląda mecze, po których zostają
tylko smutek, zawiedzione nadzieje i czarna rozpacz. Na szczęście
trwająca tylko do kolejnego meczu. Ale zawsze warto czekać. Bo
w końcu przychodzi sezon taki jak ten. Liverpool F.C. zdobywa wicemistrzostwo Anglii i wygrywa Ligę Mistrzów!!! A w tej ostatniej robi
coś co jest największą nagrodą dla każdego prawdziwego kibica. Po
przegranej w półfinale w Barcelonie 3 do 0 nikt nie dawał szans „The
Reds”. Przyznaję, że nawet ja, wyznawca, mówiłem tylko bez przekonania: „No, zobaczymy, zobaczymy”. Tymczasem stał się cud i w rewanżowym meczu na stadionie Liverpoolu „Czerwoni” zagrali jak we
śnie, wygrywając 4 do 0 i przechodząc do finału. Ilu jest ludzi, nie będących kibicami, którzy przeżyli jeden z najpiękniejszych wieczorów
w życiu, czekając na to 35 lat? Proszę mi uwierzyć to czekanie tylko
wzmacnia smak zwycięstwa, które przecież nie mogło się zdarzyć.
Na koniec jeszcze jedna korzyść z niełatwego życia kibica. Otóż,
mam przekonanie graniczące z pewnością, że gdzieś tam, dalej lub bliżej, jakiś człowiek (z którym się znam, ale na przykład
nie mam od lat kontaktu) oglądając finał, w którym wygrywa
Liverpool F.C. przypomina sobie o mnie, myśląc pewnie: „Przecież znam takiego jednego wariata, który dzisiaj jest szczęśliwy”.

Do „kościoła” Czerwonych (z ang. The Reds – tak określa się angielską drużynę Liverpool F.C.) wstąpiłem, pacholęciem będąc. Był
rok 1984, miałem 14 lat i obejrzałem finał Ligi Mistrzów, w którym
The Reds pokonali AS Romę. Klamka zapadła, zakochałem się.
I choć za żelazną kurtyną i bez Internetu nie było to takie proste
wkrótce poznałem historię klubu (datującą się od 1892 roku), jego
zwycięstw i porażek. Miałem też na ścianie zdobyty jakimś cudem
plakat, na którym widniał stadion „Czerwonych” przy Anfield Road.
Rok później byłem już zaangażowanym wyznawcą. I wtedy, w piękny majowy wieczór wydarzył się Heysel (nazwa stadionu w Brukseli). Na Heysel miał zostać rozegrany finał Pucharu Europy pomiędzy Juventusem a Liverpoolem. Niestety, doszło do starć między
angielskimi i włoskimi kibicami, w wyniku których śmierć poniosło
39 osób, stratowanych i częściowo przygniecionych trzymetrową
ścianą, która zawaliła się pod naporem tłumu.
Oglądałem tę tragedię na żywo podczas transmisji TVP w towarzystwie mojego kolegi Piotrka, poważnego osiedlowego łobuza, który namówił swoją mamę na uszycie czarno-białej flagi Juventusu.

I cholera, ma świętą rację!

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in. I nagrody
w ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Oczy otwarte” za Najlepszy Artykuł Roku 2003). Autor scenariusza i dramaturg spektaklu „Czekamy
na sygnał” uznanego za Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Koszalinie.
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens
ul. Gnieźnieńska 74, 75-736 Koszalin
tel. +48 94 347 47 14

www: www.flens.pl
pbo@flens.pl
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Wyjątkowe
Bohaterki
w wyjątkowej
sesji
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Modelki od lewej: Małgorzata Kisielewska - mama dziecka niepełnosprawnego,
Pola Grabska - muzyk Filharmonii Koszalińskiej, Agata Kraszewska - radca prawny

Bohaterkami modowej sesji magazynu „Prestiż” zostały
Klientki Deni Cler MIlano. Piękne, świadome siebie, realizujące sie
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Na co dzień po prostu
albo aż KOBIETY. Koszalinianki. Niesamowite, pewne siebie, swej
kobiecejsiłyipiękna.Pięknieróżniącesię międzysobą,wszakzarówno
kobiecość, styl, jak i sama marka Deni Cler Milano ma wiele twarzy.
Wszystkie je łączy radość z bycia sobą, odwaga by tą radość wyrażać, otwartość w poznawaniu i odkrywaniu siebie na nowo. A w tym
trudno o lepszą Partnerkę niż marka Deni Cler Milano. Tworzona dla kobiet i z myślą o kobiecości – rozumianej przez radość,
komfort, odwagę i siłę. Być kobietą to być Deni, Deni Cler Milano
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Salon Firmowy Deni Cler Milano
Koszalin, ul. Zwycięstwa 78 (vis a vis Ratusza)
tel. 94 341 55 73, kom. 509 981 924
godziny otwarcia: pon-pt 10-18, sob 10-14
I
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Pavlova
z owocami
Składniki:
» 5 białek (temp. pokojowa)
» 250 g drobnego cukru
» 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
» 1 łyżka octu (lub soku z cytryny)
» szczypta soli

Sposób przygotowania:
Białka ubijamy ze szczyptą soli.
Gdy będą już dobrze spienione, dodajemy stopniowo, łyżka po łyżce,
cukier. Ubijamy do czasu aż cukier
się rozpuści, a masa będzie gęsta
i lśniąca. Na koniec dodajemy mąkę
ziemniaczaną i ocet. Masę przekładamy na blaszkę, pokrytą papierem
do pieczenia. Kształtujemy bezę.
Na środku formujemy łyżką delikatne wgłębienie na krem. Wkładamy do piekarnika, nagrzanego
do 180 stopni i od razu zmieniamy
temp. na 120 stopni. Pieczemy ok.
2 godziny. Wyłączamy piekarnik
i zostawiamy bezę do całkowitego wystudzenia. Dekorujemy bitą
śmietaną i owocami

Zdjęcia i przepisy:
Paulina Reczkowska
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Asortyment w podanych cenach od 01.06 do 30.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
Asortyment dostępny w sklepie stacjonarnym Media Markt Koszalin.

Koszalin

Godziny otwarcia:

ul. Paderewskiego 1

Pon. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedziela handlowa 10.00 - 20.00

Koszalin

Godziny otwarcia:

ul. Paderewskiego 1

Pon. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedziela handlowa 10.00 - 20.00
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KULINARIA

Gofry
z truskawkami
i pieczonym
rabarbarem

I

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki oprócz białek i szczypty soli umieszczamy
w jednej misce i miksujemy. Białka
ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodajemy partiami do
zmiksowanej wcześniej masy
i mieszamy delikatnie łyżką. Gofry pieczemy w mocno rozgrzanej
gofrownicy (można posmarować
odrobiną oleju przed pieczeniem
pierwszej partii) przez kilka minut.
Im dłużej gofry będą pieczone, tym
będą bardziej chrupiące. Upieczone już gorące gofry kładziemy na
kratkę (nigdy jeden na drugi). Podajemy od razu z ulubionymi dodatkami – np. pieczonym rabarbarem
i truskawkami.

Składniki:
» 2 szklanki mąki
» 1 łyżeczka proszku do pieczenia
» szczypta soli
» 3 łyżki cukru
» 3 łyżki oleju
» 1 szklanka wody
» 2 jajka (osobno białka i żółtka)
» 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
Do podania:
» Truskawki i pieczony rabarbar

Zdjęcia i przepisy:
Paulina Reczkowska
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Rustykalna tarta
z rabarbarem
Sposób przygotowania:
Mąkę przesiewamy, dodajemy
cukier puder, sól i mieszamy. Następnie dodajemy pokrojone na
mniejsze kawałki zimne masło oraz
żółtko – całość sprawnie zagniatamy. W razie potrzeby dodajemy
łyżkę zimnej wody. Zawijamy ciasto
w folię i wkładamy do lodówki na
minimum 45 minut. Rabarbar dokładnie myjemy i kroimy na kawałki. Zasypujemy 4 łyżkami cukru,
mieszamy i odstawiamy, by rabarbar puścił trochę soku. Wyciągamy
ciasto z lodówki i rozwałkowujemy
na papierze do pieczenia (od razu
na blaszce) tak, by utworzył się
duży okrąg. Na środek ciasta wysypujemy równomiernie bułkę tartą,
zostawiając przy brzegu ok. 3 cm.
Do rabarbaru (który odsączamy
ze zbędnego soku) dodajemy mąkę
ziemniaczaną, mieszamy i wykładamy na bułkę tartą. Pozostawione
brzegi ciasta zawijamy do środka,
delikatnie dociskając. Ciasto smarujemy z wierzchu delikatnie białkiem, które pozostało nam po robieniu kruchego ciasta, a następnie
posypujemy płatkami migdałowymi. Tak przygotowaną tartę wkładamy do piekarnika, nagrzanego do
200 stopni, na ok. 30-40 minut (do
zarumienienia). Gdy tarta ostygnie
posypujemy ją cukrem pudrem.

Składniki:
» 150 g masła
» 250 g mąki
» szczypta soli
» 70 g cukru pudru
» 1 duże żółtko
» » 1 łyżka zimnej wody (opcjonalnie)
» ok. 500 g rabarbaru
» 4 łyżki cukru
» 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
» 1 łyżka bułki tartej
» Garść płatków migdałowych

I

84

I

Zdjęcia i przepisy:
Paulina Reczkowska

Koszalin ul. Zwycięstwa 44
Otwarte: poniedziałek-piątek 10-18, soboty 9-15
Garnki OBSIDIAN zostały wykonane z odlewanego aluminium, które jest najtrwalszym materiałem odpornym na
odkształcenia, zmiany temperatury i wielokrotne użytkowanie. Produkty z tej serii pokryte są niemiecką, 3-warstwową powłoką nieprzywierającą Greblon C3+ utwardzoną ceramicznie. Zewnętrzna powłoka to czarny, silikonowy
lakier żaroodporny. Garnki nadają się na wszystkie rodzaje kuchenek, włącznie z płytą indukcyjną. Dno wykonane w
technologii pełnej indukcji, która zwiększa wydajność energetyczną o ok. 40 %. Dodatkową zaletą jest możliwość
zapiekania w piekarniku garnków 24 cm i 28 cm (bez pokrywy) do temp. nie przekraczającej 280 st.C. oraz smażenia
potraw jak w każdej patelni marki Zwieger.
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Z grilla nie tylko kiełbasa.
Jak bezpiecznie grillować, czyli hobby dla cierpliwych

Ktoś rzuca hasło: „robimy grilla” i już jest miło. Czasem to grill rozpalony naprędce na działce, czasem
grill w roli wystawnej kolacji, grill konferencyjno-integracyjny, czy zwyczajnie niedzielno-przydomowy.
Grill jednoczy niczym pradawne ognisko. Nie zawsze jednak jest bezpieczny dla zdrowia.
Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde

J

eśli chodzi o opiekanie ciepłem pochodzącym z otwartego
ognia, istnieją dwa określenia, które zazwyczaj utożsamiamy,
a znaczą coś innego. Grillowanie to szybkie pieczenie na ruszcie, zwykle nad otwartym ogniem. Barbecue (BBQ) natomiast to
nieco bardziej skomplikowany sposób przygotowywania i obróbki
termicznej potraw, który odbywa się w niższych temperaturach
i trwa znacznie dłużej, nawet kilka godzin.

Grillowanie kojarzy się z ucztą dla prawdziwych facetów, a więc
musi być dużo i tłusto. Ale czy rzeczywiście? Myślę, że przy odrobinie świadomej chęci, grillowanie może być (w miarę) zdrowe, nieobciążające żołądka i środowiska, czyli także ekologiczne!
Jeśli jesteś maniakiem grillowania na działce, byle jakiej kiełbasy
opiekanej na węglowym grillu, który nigdy nie widział szczotki do
rusztu, a do tego jest to twoje podstawowe letnie menu (oprócz
piwa) – nie jest dobrze. Grillowym hobbystom zaś, którzy doceniają grillowe BHP, inwestują w sprzęt (każdy zawodowiec tak robi),
mają bogatą wyobraźnię kulinarną i wykorzystują warzywa, ryby
i owoce morza w swej kulinarnej letniej zabawie – wróżę znacznie
lepiej.

Grill i barbecue zyskały ogromną popularność najpierw w Stanach
Zjednoczonych i Australii, później w Europie. Do Polski moda ta
przyszła w okresie przemian systemowych, w początkach lat 90.
„Grille” niemal wyparły tradycyjne „ogniska”.
Choć asortyment grilli i akcesoriów jest olbrzymi, począwszy od
prostych przenośnych węglowych po zaawansowane grille gazowe
i elektryczne, ciągle najpopularniejszy jest ten pierwszy rodzaj. Jeśli
zaś chodzi o gusta kulinarne, choć zdobywamy zakątki świata i podpatrujemy różne kuchnie, na grillu wciąż króluje kiełbasa, kaszanka
i karkówka.

Zdrowe czy niezdrowe?
Nitrozwiązki i nitrozaminy – są obecne w wielu produktach żywnościowych, w produktach peklowanych i wędzonych (mięso, wędliny, wędzone ryby). Niestety, zawierają je także rośliny uprawne.
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Grillowe BHP:

W surowych produktach są zazwyczaj niewielkie stężenia, jednak
ich ilość znacząco się zwiększa pod wpływem smażenia, pieczenia
w wysokich temperaturach, czy wędzenia. Związki te są odpowiedzialne za nowotwory wątroby, jelita grubego, płuc, trzustki, żołądka, nerek, pęcherza moczowego, przełyku i języka. Uszkadzają
nasze DNA. Można je z grubsza podzielić na dwie grupy.

1. Umyj dokładnie ręce przed przyrządzaniem potraw (szczególnie, jeśli przygotowujesz surowe mięso).
2. Grilluj na grillu elektrycznym lub gazowym.
3. Mięso i ryby kupuj w całości, przyrządzaj potrawy na grilla ze
świeżych składników zamiast gotowych zestawów w chemicznej
marynacie.
4. Nie myj mięsa i ryb tuż grillowaniem - kontakt z wodą powoduje miejscowe namnażanie bakterii chorobotwórczych.
5. Surowe mięso i przetwory mięsne tuż przed smażeniem przechowuj w niskiej temperaturze (torbach termicznych, lodówce
samochodowej) i trzymaj z dala od innych produktów żywnościowych gotowych do spożycia (sałatek, pieczywa itp.).
6. Rób marynaty, ponieważ skracają czas pieczenia, nadają smak
i aromat, poprawiają walory smakowe i zdrowotne. Do marynowania wykorzystaj: olej lub oliwę, wino, ocet, sok z cytryny, kwaśne mleko, jogurt, maślankę.
7. Doprawiaj potrawy dużą ilością ziół: bazylią, cząbrem, rozmarynem, tymiankiem, majerankiem. Zioła zawierają wiele korzystnych substancji ograniczających powstawanie wolnych rodników.
8. Nie grilluj wyrobów peklowanych, wędzonych i konserwowanych saletrą – wytwarzają większe ilości rakotwórczych substancji.
9. Unikaj grillowania tłustych mięs i wołowiny.
10. Do grillowania na grillu węglowym używaj brykietów lub węgla drzewnego wyłącznie z drzew liściastych (nie zawierających
żywicy, która spalając się wydziela rakotwórcze związki). Unikaj
drewna, kartonów, gazet, paliwa i podkładania podpałki w trakcie smażenia (poczekaj z układaniem produktów na ruszcie aż
podpałka całkowicie się wypali).
11. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności z ogniem, grilluj
nad żarzącym się węglem.
12. Żywności nigdy nie układaj bezpośrednio na ruszcie – zawsze
używaj ryflowanych tacek do grillowania zapobiegających skapywaniu tłuszczu bezpośrednio na węgiel.
13. Nie grilluj zamrożonych potraw.
14. Nie nachylaj się nad grillem, ustaw grill w takim miejscu, by
nie wdychać wydzielającego się dymu (zawiera rakotwórcze
związki).
15. Mięso powinno się wolno dopiekać (w temperaturze nieco
powyżej 70 st. C).
16. Pieczenie ziemniaków i pieczywa nie jest najzdrowsze. Poddana wysokiej temperaturze skrobia zawarta w tych produktach
zamienia się w rakotwórczy akryloamid, uszkadzający także nasz
układ nerwowy.
17. Kawałki mocno przypieczone i spalone nie nadają się do jedzenia! „Chrupka”, przypalona skorupka to kwintesencja rakotwórczej chemii. W trosce o swoje zdrowie – lepiej je wyrzuć.
18. Kawałki grillowanego mięsa (steki, sznycle) przewracaj tylko
raz, unikaj przewracania „na drugą stronę”, ponieważ powoduje
to wypływanie soków z mięsa. Do przewracania używaj szczypiec lub łopatki zamiast widelca.
19. Kotlety z mięsa siekanego (mielonego) wyczyść z żyłek, ponieważ będą twarde. Przygotowując kotlety dobrze dodać trochę wody lub oleju, by kotlet nie był zbyt ścisły, bo po upieczeniu
będzie żylasty, twardy i nierównomiernie wypieczony.
20. Mięso wieprzowe powinno być zawsze dopieczone, mięso
wołowe może być lekko różowe.
21. Kawałki mięsa przygotowywanego na grill powinny być odpowiedniej grubości (ok. 3-4 cm). Zbyt cienkie kawałki będą się deformować i zwijać, a zbyt grube – wymagać długiej obróbki, co spowoduje większą ilość substancji toksycznych i ryzyko przypalenia.
22. Wyczyść dokładnie grill po każdej skończonej uczcie.

HAA (heterocykliczne aminy aromatyczne) powstają podczas obróbki termicznej białek mięsa bądź w trakcie poddawania działaniu
wysokiej temperatury białek mięsa w kontakcie z niektórymi cukrami zawartymi w żywności. Ich zawartość w żywności zależy od
czasu i temperatury obróbki cieplnej, zawartości tłuszczu, gatunku
mięsa, stopnia spieczenia. Głównym źródłem HAA jest pieczone
czerwone mięso, ale znajdziemy je także w innych, upieczonych
w wysokiej temperaturze na chrupko produktach. HAA najczęściej
działają niekorzystnie na geny, których mutacje mają udział w powstawaniu raka piersi i jelita.
WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), z których
najlepiej przebadany jest benzopiren. Jest on uważany za jeden
z najsilniejszych związków rakotwórczych, uszkadzających geny,
powodującym wady rozwojowe płodu i upośledzający układ immunologiczny. WWA powstają podczas ogrzewania związków
organicznych. Jeśli tłuszcz skapuje z rusztu na węgiel drzewny
– wytwarzają się właśnie WWA. Są one obecne w wielu innych
produktach oraz dymie papierosowym, jednak najwyższe stężenia
w żywności wykryto w wędzonych rybach i pieczonym lub wędzonym mięsie.
Co na ruszt?
Najbezpieczniej jest grillować na grillu elektrycznym lub gazowym, co potwierdza wiele badań. Zamiast wołowiny (bogatej w karnitynę, z której podczas grillowania wytwarzają się
szkodliwe związki) i tłustej wieprzowiny najlepiej wybierać
drób, ryby (także tłuste – są bogate w kwasy omega 3), owoce morza, oraz kolorowe warzywa. Nowoczesne grille i asortyment barbecue pozwalają przygotować nawet pizzę z grilla!
Jeśli szanujesz swój organizm, raczej nie kupuj „gotowców na
grilla”. Oprócz oczekiwanej zawartości możesz znaleźć dodatki do żywności: azotyn sodu, wzmacniacze smaku, najczęściej
glutaminian sodowy (E621), inozynian disodowy (E631), antyzbrylacz żelazocyjanek potasu (E536), zagęstniki, stabilizatory i sztuczne aromaty.
Zdrowe dodatki. Trochę musztardy nie zaszkodzi, ale keczup zawiera sporo cukru. Warto przygotować zdrowe sosy na bazie jogurtu, ayranu, pasty pomidorowej, awokado.
Grill bez piwa? To nie przejdzie. Wprawdzie nie ma lepszej pory na
wypicie dobrego, zimnego piwa, jak przy grillu i w dobrym towarzystwie, no cóż… zostaje tylko rozsądek. Piwo samo w sobie jest
produktem wzmagającym apetyt, dlatego warto zachować umiar.
Grill w stylu EKO
Kiedy robię zakupy, cierpnie mi skóra od widoku plastikowych talerzyków zapakowanych w plastikowe torebki, widelców zapakowanych po (dosłownie) kilka sztuk w plastikową torebkę. Plastikowy
sztuciec rozkłada się nawet 700 lat! Jeśli nie robisz masowej imprezy, a zapraszasz na grilla znajomych i nie obawiasz się kontroli
z Sanepidu, podaj gościom dania na normalnej zastawie stołowej.
To jasne, że plastik jest wygodniejszy, ale przecież zmywanie nie
zajmie ci kilkuset lat! A dania tak podane na pewno będą także lepiej smakować.
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Po co nam menopauza?
My, ludzie, należymy do grupy zaledwie kilku gatunków zwierząt, które przechodzą menopauzę,
a więc bezpowrotnie tracą płodność na długo przed zakończeniem życia. Jednak właściwie po co natura
pozbawiła nas możliwości rodzenia dzieci po osiągnieciu pewnego wieku?
Autor: Agnieszka Mielcarek

I

stnieje kilka hipotez wyjaśniających ewolucyjne przyczyny pojawienia się menopauzy u kobiet. Wszystkie te teorie wzajemnie
się uzupełniają, jednak żadna z nich w pełni nie tłumaczy tego
zjawiska. Zakładają one, że wystąpienie menopauzy u naszych
przodków rzutowało na osiągnięcie sukcesu reprodukcyjnego poprzez bezpośrednie lub pośrednie zwiększenie szansy na przeżycie
jak największej liczby zdrowych dzieci w danej społeczności. Menopauza przyczyniła się też do wydłużenia życia ludzi.

Jedna z hipotez, którymi tłumaczy się dziś pojawienie się menopauzy u naszych przodków, nosi nazwę hipotezy wtórnej bezradności.
Początkowo wzrost mózgu u człekokształtnych był ograniczony
tylko przez koszty metaboliczne, jakie ponosiła matka w czasie ciąży. Gdy stanęliśmy na dwóch nogach, zaczęła nas ograniczać jednak
szerokość miednicy, a noworodki ludzkie zaczęły rodzić się kompletnie bezradne (mówi się o wtórnej bezradności), potrzebujące
opieki przez długi czas aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Matka
rodziła kilkoro dzieci i każde z nich potrzebowało opieki, przez co
czas na opiekę nad potomstwem zajmować większość życia kobiety.
Ewolucja zaczęła faworyzować matki, które zamiast rodzić nowe
dzieci (bez gwarancji na dożycie przez nie dojrzałości) inwestowały
swoje zasoby we wsparcie sukcesu
rozrodczego potomstwa. Menopauza stała się więc ewolucyjnym
kompromisem, skierowaniem zasobów matki w stronę zapewniania
lepszej jakości niż ilości potomstwa.

Miesięczna przerwa
Słowo menopauza wywodzi się od dwóch greckich słów: meno, czyli miesiąc oraz pausis, czyli przerwa. Menopauza w życiu naszych
żeńskich przodków pojawiła się
prawdopodobnie 1,6-0,5 miliona
lat temu, a jednak pierwszy jej profesjonalny, medyczny opis został
stworzony dopiero w 1812 roku
przez francuskiego lekarza de Gardanne’a.

Podobne założenia ma hipoteza
matki, w której zwraca się uwagę
na to, że rodzenie dzieci do późnej
starości obarczone jest dużym ryzykiem śmierci dla matki i noworodka, a także gorszymi szansami
na przeżycie dla jej dzieci, które już
są na świecie (i które nadal potrzebują opieki). Menopauza po prostu
ogranicza to ryzyko, wspierając
lepszą opiekę nad potomstwem.

Dziś menopauzę definiuje się albo
jako „ostatnią w życiu miesiączkę,
która pojawiła się w wskutek systematycznie postępującej utraty
pęcherzyków jajnikowych aż do
momentu, w którym cykle menstruacyjne znacznie się wydłużają
i ostatecznie ustępują”, albo jako
„zaprzestanie wydzielania przez
jajnik sterydowych hormonów
płciowych w wyniku wyczerpania
się oocytów (inaczej – komórek jajowych)”.

Z kolei w hipotezie babki zakłada
się, że kobiety, które wcześnie zaprzestały rodzenia dzieci, zyskiwały przewagę ewolucyjną, gdy poświęcały swój czas na pomoc innym matkom w swojej społeczności.
Gdy córki miały zapewnioną pomoc babki, mogły wcześniej zacząć
rodzić dzieci a odstęp między kolejnymi ciążami mógł być krótszy.
Zwiększyło to szanse na rodzenie i wychowywanie zdrowszych
dzieci. Analiza rejestrów kościelnych rodzin z Quebecu (Kanada)
z XVII/XVIII wieku pokazała, że mieszkanie matki z córką zwiększało liczbę dzieci, które córka urodzi (średnio o 2), jak również prawdopodobieństwo osiągnięcia dorosłości przez wnuki. Gdy matka nie
mieszkała z córką, wiek urodzenia pierwszego dziecka był późniejszy, wnucząt rodziło się mniej i rzadziej osiągały dorosłość.

W praktyce wiek, w którym kobieta przeszła menopauzę określa
się retrospektywnie – po 12 miesiącach od wystąpienia ostatniego
krwawienia miesięcznego. Zazwyczaj kobiety przechodzą menopauzę między 45. a 55. rokiem życia, a mediana wieku w Polsce to
51,2 lata. Oznacza to, że po menopauzie czeka kobietę 60% maksymalnej długości życia (lub 38% średniej długości życia).
Hipotezy
Pierwsze próby wyjaśnienia menopauzy zaczęły się w latach 50. XX
wieku i głosiły, że zjawisko to mogło się ujawnić u naszych przodków
dopiero, kiedy średnia długość życia się wydłużyła powyżej 50 lat.
Dziś wiemy, że to błędne założenie, bo to właśnie menopauza odpowiada za wydłużenie naszego życia.

Każda z tych hipotez pokazuje, jak ważna dla rozwoju rodziny jest
babcia, czyli kobieta, która nie mogąc już mieć własnych dzieci, ofiaruje swoją pomoc kolejnym pokoleniom.
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Strefa 3L

Milon: szybko, wygodnie i skutecznie

Na jednej ze ścian w Strefie 3L zaszczytne miejsce zajmuje lista sukcesów: stracone kilogramy, zyskane
muskuły – powody do dumy dla stałych klubowiczów i zachęta dla osób rozpoczynających współpracę
z klubem i systemem Milon. Nazywany jest treningiem XXI wieku i w pełni zasługuje na tę opinię.
Uniwersalny, bo mogą z niego korzystać wszyscy, bez względu na wiek. Przyjazny dla osób nie mających
doświadczenia ze sportem lub w kiepskiej kondycji. Innowacyjny, bo łączący wszechstronną wiedzę
o anatomii człowieka z nowoczesną technologią. Pod każdym względem konkurencyjny
wobec tradycyjnych siłowni. Czego chcieć więcej?

O

zdrowie i dobrą kondycję warto dbać całe życie. „Warto”
zmienia się w „trzeba”, gdy ciało sygnalizuje – czasem boleśnie – efekty długoletnich zaniedbań i zaniechań. Boli
kręgosłup, stawy, mięśnie (niećwiczone) słabną. Mnóstwo osób do
nowego, sportowego życia budzi się „po czterdziestce”, decydując
się – często po raz pierwszy w ogóle – na regularną aktywność fizyczną. Lepiej późno niż wcale, a najlepiej na zawsze.

– Rzeczywiście, dziewięćdziesiąt procent naszych klubowiczów
chce schudnąć – mówi Marcin Marczak, trener Strefy 3L. – Drugim najczęstszym celem treningowym jest poprawa kondycji, która
z wiekiem spada, zwłaszcza gdy nie nie podejmujemy żadnego wysiłku fizycznego. Na trzecim miejscu jest wzmocnienie kręgosłupa,
konsekwentnie obciążanego na przykład pracą siedzącą. Często
wszystkie te problemy występują jednocześnie. Milon, na którym
pracujemy, jest pod tym względem optymalny, bo niezależnie, jaki
cel główny sobie wyznaczymy, system angażuje wszystkie mięśnie
i w efekcie pracuje całe ciało.

Męska sprawa
Do Strefy 3L przede wszystkim trafiają panowie, którzy dorobili się
nadwagi. Słusznie. „Mięsień piwny” to zabawne określenie tylko na
poziomie słów – w rzeczywistości oznacza niechybne kłopoty zdrowotne od cukrzycy zaczynając, na zawale kończąc.

Największą grupę wśród męskich klubowiczów stanowią panowie
między 30 a 50 rokiem życia. – Często ci, którzy wcześniej korzystali z tradycyjnych siłowni – uzupełnia Marcin Marczak. – U nas cenią
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sobie przede wszystkim spersonalizowanie treningów i autentyczną opiekę trenerską, ale też wygodę i oszczędność czasu. Treningi
są krótkie, konkretne i gwarantują efekty. Tym szybsze, im bardziej
konsekwentnie stosujemy trzy zasady: zdrową dietę, ćwiczenia
trzy razy w tygodniu i odpoczynek.
Prosty, efektywny, bezpieczny
W największym skrócie Milon to system maszyn do treningu obwodowego, wykorzystującego krótkie interwały. Istotą obwodu jest
połączenie dopełniających się rodzajów treningu: siłowego i wytrzymałościowego, rozłożonego na 12 urządzeń – sześć siłowych,
na których ćwiczy się główne partie mięśniowe i sześć typu cardio,
które pomagają zwiększyć wydolność mięśnia sercowego. Zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, na wskazanym urządzeniu ćwiczy się
minutę; na cardio 4 minuty. Obwód powtarzany jest dwukrotnie.
Cały trening zajmuje zaledwie 35 minut, ale każda wykorzystana
jest w stu procentach. – Obowiązkowym aspektem i finałem treningu jest rozciąganie, które relaksuje mięśnie po intensywnej
pracy, przyspiesza ich regenerację – podkreśla Aleksandra Zwolak, menadżer Strefy 3L. – Jako jedyni w Koszalinie do strechingu
wykorzystujemy specjalistyczny system urządzeń FLOW, który niweluje ograniczenia w zakresach ruchomości stawów, wpływając
jednocześnie m.in. na redukcję bólu pleców, barków, kolan.
Na efektywność treningu, aż o 30 procent wyższą niż w przypadku standardowej siłowni, składa się jego maksymalne zindywidualizowanie. Klubowicze na każdym etapie są pod opieką wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko ustalają unikalny plan, ale monitorują jego wykonanie, realizację i modyfikują go
w oparciu o uzyskiwane wyniki i postępy. Każdy ćwiczący wyposażony jest w opaskę kompatybilną z systemem Milon Care, pozwalającą na skalibrowanie parametrów maszyn treningowych, by automatycznie dostosowywały się do wymiarów i ciężaru ćwiczącego,
wymuszając konkretny, precyzyjnie dopasowany do niego ruch.
Dzięki temu ćwiczenia wykonywane są poprawnie, z właściwym
obciążeniem i w optymalnej ilości powtórzeń. Dodatkowo, klubowicze mogą zainstalować w telefonie aplikację Milon Me i śledzić
swoje osiągnięcia na bieżąco.

żenie mięśni ani kontuzja. Jednym słowem, trenują intensywnie, ale
rozsądnie. – Wszystko zależy od tego, kto ćwiczy i co chce osiągnąć
– mówi Marcin Marczak. – Inaczej ćwiczy senior, młody człowiek,
inaczej osoba wysportowana, a jeszcze inaczej pan chcący rozbudować masę mięśniową. Możemy zaplanować trening lżejszy, ale też
ciężki, wymagający. Zawsze będzie efektywny.
Trening Milon może być podstawową aktywnością fizyczną, ale
fantastycznie sprawdza się także w roli „uzupełniającej”. Może
wspomóc na przykład codziennie treningi biegaczy, pływaków czy
amatorów jeżdżenia na rowerze, dając ciału solidną podstawę. Znakomite efekty przynosi stosowanie Milona po zakończonym procesie fizjoterapii lub równolegle z nim. Komfortowy gabinet mieści się
obok sali treningowej Strefy 3L, więc z obu usług można tu skorzystać w jednym miejscu, a to znów – oszczędność czasu. Poza tym,
co niezwykle cenne – fizjoterapeuta Strefy 3L doskonale zna podopiecznego, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, a to pozwala
dobrać dla niego odpowiednie i – przede wszystkim – bezpieczne
ćwiczenia.

Nie ma lekko, ale jest przyjemnie
Mogłoby się wydawać, że skoro ruch kontrolują maszyny, to ciało
podejmuje połowiczny wysiłek, a trening jest zbyt lekki – te wątpliwości mogą mieć szczególnie panowie mający doświadczenia z siłowniami, gdzie wylewali siódme poty w ciągu długich sesji treningowych. Nic bardziej mylnego. W Strefie 3L czeka na nich porządna
dawka ruchu, ale nie grozi przy tym przeciążenie ciała, nadwyrę-

- Wszystkich, którzy chcieliby wypróbować system Milon, zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową - mówi Aleksandra
Zwolak. - Wystarczy zostawić swoje dane w zakładce „Wypróbuj
trening”.

Strefa 3L
ul. Jana Matejki 1, Koszalin
www.strefa3L.pl
kontakt@strefa3l.pl
Czynne w godzinach:
pon-pt: 8.00-22.00
sob: 9.00-14.00
#więcej niż trening
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Dobra pamięć w każdym wieku
Jedna z najgorętszych i najbardziej zaciętych debat w obrębie neurologii dotyczy tego, czy ludzie
po zakończeniu okresu dojrzewania potrafią tworzyć nowe neurony, czy nie. Najnowsze badanie
hiszpańskich uczonych pokazuje, że nawet osoby, które wiek średni mają już dawno za sobą, produkują
wciąż nowe komórki nerwowe.
Autor: Agnieszka Mielcarek

Z

komórek nerwowych, które pozytywnie odpowiadają na test obecności białka DCX, dramatycznie spada już po 48 godzinach w roztworze paraformaldehydu. Jednocześnie znalezienie w takim roztworze niedojrzałych komórek nerwowych, dających pozytywny
wynik testu na białko DCX po pół roku zanurzenia w środku konserwującym jest niemożliwe.

mienia to dotychczasowe poglądy na neurogenezę (powstawanie neuronów), ponieważ jeszcze kilka lat temu uważano,
że niemal na pewno powstawanie nowych neuronów u osób
dorosłych nie zachodzi – a liczba komórek nerwowych, z którymi się
rodzimy, musi wystarczyć nam do końca życia. Dlatego wierzono, że
wyzwolenie neurogenezy w mózgu może pomóc leczyć takie problemy jak depresja czy choroba Alzheimera.

Nieoczekiwany zwrot akcji
Nieprawidłowości
Dlatego też autorzy tegorocznego
eksperymentu postanowili zastosować zdecydowanie krótszy czas od
pobrania próbki od dawcy do wykonania niezbędnych analiz. W ich badaniu było to mniej niż 24 godziny.
W ten sposób zostało przebadanych
13 próbek pochodzących od osób
dorosłych, które zmarły między 43.
a 87. rokiem życia.

W zeszłym roku w czasopiśmie „Cell
Stem Cell” ukazała się praca, w której dowodzono, że przynajmniej
w niektórych rejonach mózgu (np.
opuszce węchowej czy hipokampie)
do neurogenezy jednak dochodzi.
W tym samym czasie (w marcu 2018
roku) w czasopiśmie „Nature” zostały opublikowane wynik badań,
w których autorzy kategorycznie
odrzucili tezę o tym, że mózgi osób
dorosłych są zdolne do wytwarzania nowych komórek nerwowych.
Za czas, kiedy nowe neurony przestają być wytwarzane, uznano okres
dojrzewania.

Okazało się, że naukowcy znaleźli
w każdej z próbek dziesiątki tysięcy nowych komórek nerwowych
hipokampu, które dawały pozytywny wynik testu na obecność białka DCX. Hipokamp jest strukturą
mózgu, utożsamianą z tworzeniem
wspomnień (przenoszeniem informacji z pamięci krótkotrwałej do
pamięci długotrwałej).

Okazuje się, że praca ta nie zamknęła sporu pomiędzy neurologami.
W marcu tego roku w czasopiśmie
„Nature Medicine” ukazała się publikacja, w której wykazano liczne
błędy w metodologii eksperymentu
z „Nature” z zeszłego roku i udowodniono, że liczba powstających
nowych neuronów w mózgach starszych osób jest niemal równa liczbie
nowych komórek nerwowych u nastolatków.

U najmłodszego dawcy (zmarłego
w wieku 43 lat) na każdy milimetr
kwadratowy próbki z hipokampu
przypadało aż ponad 42 tysiące
nowych neuronów! Wraz z wiekiem dawcy liczba takich komórek
malała, przy czym różnica w liczbie
niedojrzałych komórek nerwowych między najmłodszym a najstarszym dawcą wynosiła 30 procent. Ponadto zauważono, że u osób
z chorobą Alzheimera liczba nowych neuronów była dodatkowo
o 30 procent niższa niż u zdrowych dawców w tym samym wieku.
Im bardziej zaawansowana była demencja, tym mniej niedojrzałych
komórek było w próbce.

W badaniu z 2018 roku badanych było 59 próbek, z których część
pochodziła z banku tkanek. W takim banku próbki często przechowywane są w paraformaldehydzie przez wiele miesięcy, a nawet lat.
Z czasem paraformaldehyd potrafi wiąza się do związków obecnych
w komórkach i zamieniać je w żel. A to z kolei uniemożliwia przeprowadzenie testu przy użyciu przeciwciał fluorescencyjnych, wiążących się do białka DCX, uznawanego za miarodajny wyznacznik
„młodości” neuronów. Wykazano, że liczba niedojrzałych, nowych

Jeszcze nie wiadomo, jak wyniki tego badania przełożą się na leczenie chorób neurodegeneracyjnych, daje jednak ono nadzieję, że
wciąż możemy walczyć o jak najlepszą pamięć w każdym wieku.
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Serotonina

– „hormon szczęścia” przyspiesza uczenie się

Nazywana hormonem szczęścia serotonina jest neurotransmiterem, który pełni w żywych organizmach
bardzo wiele funkcji: od regulacji snu, poprzez skurcze mięśni gładkich aż po wyzwalanie pożądania
i dobrego samopoczucia. Do długiej listy działań serotoniny naukowcy dopisują również polepszanie
pamięci i przyspieszanie procesów uczenia się.

W

żywych organizmach serotonina powstaje w wyniku
przemian jednego z aminokwasów –tryptofanu. Jest produkowana w jelitach, w szyszynce, jądrach szwu w mózgu
oraz w trombocytach. Nieco więcej serotoniny mają w organizmach
kobiety niż mężczyźni oraz dorośli w porównaniu do nastolatków.

gładkich, w tym jelit, naczyń krwionośnych, macicy czy oskrzeli.
Wpływa również na apetyt, zmniejszając go po zjedzeniu cukrów,
a zwiększając po zjedzeniu białka.
Jako neurotransmiter reguluje ludzkie zachowanie. Wiadomo, że
wraz z melatoniną serotonina wpływa na sen, a jej niedobory prowadzą do bezsenności. Zbyt mała ilość serotoniny sprzyja też agresji, zmęczeniu, większej wrażliwości na ból czy depresji. Selektywne

Serotonina działa regulacyjnie na tak podstawowe funkcje organizmu jak temperatura ciała, ciśnienie krwi czy skurcze mięśni
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PRASZAMY
ZA
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI od ang. selective
serotonin reuptake inhibitor), zwiększające ilość tego neuroprzekaźnika w organizmie, są szeroko stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi. Co ciekawe, są najskuteczniejsze w powiązaniu z terapią poznawczo-behawioralną.
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Serotonina na lepszą pamięć?
Okazuje się, że serotonina wzmacnia również procesy zapamiętywania. Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Columbia w 2010
roku badali działanie tego neurotransmitera w hipokampie – strukturze mózgu odgrywającej kluczową rolę w tworzeniu pamięci.
Uszkodzenia w regionie CA1 hipokampu prowadzą do głębokiego
upośledzenia procesów uczenia się, zaburzeń pamięci autobiograficznej i epizodycznej.
Hipokamp jest strukturą bardzo wrażliwą na działanie serotoniny,
choć nie do końca poznana jest jej rola w tej części mózgu. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Columbia postanowili przy użyciu
optogenetyki stymulować uwalnianie serotoniny przez neurony
i obserwować, jakie zmiany w hipokampie to wywoła. Okazało się,
że zwiększenie ilości serotoniny spowodowało wzrost komunikacji
między neuronami w części CA1 hipokampu, a w ten sposób poprawę pamięci. Z kolei sztucznie wywołany niedobór serotoniny
spowodował pogorszenie zapamiętywania. Naukowcy udowodnili,
że wśród wielu rodzajów receptorów serotoninowych w przypadku tworzenia się pamięci w hipokampie znaczenie mają receptory
5-HT4, których gęstość występowania w tej strukturze mózgu powiązano z szybkością uczenia się.
Mysz chce pić
Rolę serotoniny w procesie uczenia się potwierdzają też najnowsze badania portugalskich i brytyjskich naukowców. Stworzyli oni
mysi model badania szybkości uczenia się, w którym myszy miały
za zadanie odnalezienie źródła wody. Gryzonie umieszczono w pomieszczeniu z dwoma poidełkami, które pozornie losowo podawały
płyn po naciśnięciu dźwigni. Naukowcy zauważyli, że początkowo
myszy miały długie okresy pomiędzy kolejnymi próbami dostania
się do wody, co tłumaczono rozkojarzeniem, niezainteresowaniem
zadaniem i nadzieją, że wydostaną się z pomieszczenia. Z czasem
jednak zwierzęta zaczęły przyjmować jedną z dwóch postaw: albo
bazowały na pamięci roboczej (robiły krótkie przerwy między
próbami), albo na pamięci długotrwałej (co wymagało dłuższego
zastanowienia się). W pierwszym podejściu gryzoń bazował na
ostatnim swoim kroku: jeśli z danego pojemnika ostatnim razem
leciała woda, to naciskał jego dźwignię; a jeżeli ostatnim razem
z danego pojemnika nie wyciekł płyn, to naciskana była dźwignia
drugiego podajnika. Z kolei dłuższe przerwy między próbami były
spowodowane analizowaniem przez mysz nie tylko ostatniej próby,
ale całego wcześniejszego doświadczenia. Dzięki optogenetyce naukowcy stymulowali uwalnianie serotoniny i obserwowali wybory,
jakich dokonają gryzonie. Okazało się, że zwiększona ilość neurotransmitera wzmacniała wybieranie strategii bazującej na pamięci
długotrwałej.
Naukowcy wierzą, że ich badania są w stanie wytłumaczyć, czemu
stosowane w terapii depresji selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny działają najlepiej w kombinacji z terapią poznawczo-behawioralną. Inhibitory wyrównują bowiem poziomy serotoniny, a zwiększona ilość tego neuroprzekaźnika sprzyja utrwaleniu
w pamięci prawidłowej odpowiedzi na bodźce sprzyjające depresji.

- WIECZORKI MUZYCZNE NA ŻYWO M.IN. DJ MC KRIBA

Wyniki obu badań wskazują na to, że serotonina zwiększa plastyczność naszego mózgu i jest odpowiedzialna za tempo uczenia się.

- MOŻLIWOŚĆ SPĘDZENIA CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

- SPOTKANIA Z PRZYJACIÓŁMI

- NAJLEPSZE PANINI I TOSTY W MIEŚCIE!
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- WŁASNY OGRÓDEK PIWNY

CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 11.00

I

zdrowie i uroda

I

Przykre pamiątki z wakacji
Jedni z podróży zagranicznych przywożą zdjęcia i pocztówki, inni decydują się na zakup miejscowych
specjałów. Jednak część podróżnych wraca do domu mniej przyjemnymi „pamiątkami”: problemami
żołądkowo-jelitowymi, gorączką czy chorobami skórnymi.
Autor: Agnieszka Mielcarek

C

o roku pół miliarda mieszkańców krajów rozwiniętych podróżuje poza granice swojego państwa, z czego co piąty odwiedza kraje rozwijające się. W zależności od rejonu świata
wybranego za cel wyjazdu od 8 do nawet 65 procent z podróżników
zgłasza się po pomoc lekarską po powrocie do domu. Większość
chorób przywiezionych z podróży daje objawy do miesiąca po zakończeniu wojaży, choć niektóre (jak malaria czy wirusowe zapalenie wątroby typu A) potrafią o sobie dać znać nawet 4 miesiące po
powrocie.

względem zdrowotnym są podróże do krajów afrykańskich, azjatyckich i południowoamerykańskich.
Najczęstsze są problemy gastroenterologiczne, gorączki różnego
pochodzenia oraz kłopoty ze skórą. Niekiedy postawienie odpowiedniej diagnozy na podstawie objawów, zgłaszanych przez osobę,
która w ostatnim czasie podróżowała za granicę, nie jest proste. Lekarze w naszej strefie klimatycznej rzadko spotykają się z chorobami tropikalnymi, przez co nie są w stanie nabrać odpowiedniego doświadczenia, a dodatkowo wiele z objawów chorób przywiezionych
z innych regionów świata jest niespecyficznych.

Najbezpieczniejsze są podróże do krajów rozwiniętych takich, jak
USA, Kanada, państwa Europy Zachodniej czy Australia. Ryzyko
przywiezienia do domu choroby z tych rejonów świata jest mniejsze
niż 8 procent. Nieco większe ryzyko problemów odnotowywane
jest dla wycieczek do państw Europy Południowej, RPA czy na Karaiby i wynosi od 8 do 20 procent. Najbardziej niebezpieczne pod

Układ pokarmowy
Co czwarty pacjent, który po podróży zagranicznej zgłasza się do
swojego lekarza, cierpi z powodu zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
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Najczęściej ich przyczyną jest biegunka podróżnych, charakteryzująca się trzema lub więcej stolcami w ciągu doby i częstszym niż
zazwyczaj pasażem jelitowym. Objawy (głównie biegunka, rzadziej
nudności, wymioty, gorączka) utrzymują się zwykle przez 4-5 dni,
choć u co dziesiątego chorego mogą trwać do tygodnia, a u kolejnych 5-10 procent nieszczęśników trwa ponad 2 tygodnie. Zazwyczaj biegunka podróżnych ma łagodny przebieg i ustępuje samoistnie, lecz objawy mogą się pogarszać w wysokich temperaturach
i przy dużej wilgotności powietrza.
Jeśli objawy pojawią się do 14 dni po ekspozycji na czynnik zakaźny,
świadczy to o bakteryjnym lub wirusowym źródle problemu. Gdy
dotykająca nas biegunka jest ostra, wodnista, a w stolcu nie ma
krwi, śluzu czy ropy, najprawdopodobniej jej przyczyną jest enterotoksyczna Escherichia coli, szczególnie często atakująca turystów odwiedzających Afrykę i Amerykę Południową. Innymi patogenami, dającymi podobne objawy, są norowirusy i gatunki bakterii
z rodzaju przecinkowców (Vibrio spp.), częste w Azji Południowej
i Południowo-Wschodniej. Obecność krwi, ropy czy śluzu w stolcu
świadczy zaś o infekcji inwazyjnymi patogenami takimi, jak bakterie z rodzaju Campylobacter, Shigella (częste w Azji) czy Salmonella
(głównie w Afryce). Jeśli zaś objawy pojawiają się z opóźnieniem
i utrzymują się długo, podejrzewać należy zakażenie pasożytami,
np. pierwotniakami ogoniastkiem jelitowym (Giardia intestinalis),
pełzakiem czerwonki (Entamoeba histolytica) czy Cryptosporidium parvum. Szacuje się, że różne pasożyty układu pokarmowego
odpowiadają za 5-10 procent przypadków biegunki podróżnych.
Źródłem problemów ze strony układu pokarmowego u podróżnych
mogą być również zatrucia pokarmowe. Różnią się od biegunki podróżnych przyczyną: do zatruć dochodzi w wyniku spożycia toksyn
produkowanych przez bakterie w żywności lub zjedzenia samych
bakterii, które dopiero w przewodzie pokarmowych zaczynają produkować swoje toksyny. Objawy zatrucia pojawiają się najczęściej
bardzo szybko po zjedzeniu źle przygotowanej lub nieprawidłowo
przechowywanej żywności. Dominują wtedy wymioty, biegunka
i bóle brzucha. Ryzykownymi potrawami, których raczej należy
unikać w czasie podróży do krajów o gorszym poziomie sanitarnym,
są przede wszystkim kremowe desery, lody i inne produkty z niepasteryzowanego mleka, dania z niedogotowanego/niedopieczonego
mięsa, ryb, owoców morza, a także ryż i sałatki.
Leczenie zarówno biegunki podróżnych, jak i zatruć pokarmowych,
opiera się przede wszystkim na odpowiednim nawodnieniu i wyrównaniu gospodarki elektrolitowej organizmu. Ponadto, stosuje
się niekiedy środki zapierające oraz antybiotyki o szerokim spektrum działania, bo nadal to bakterie odpowiadają za większość problemów gastroenterologicznych u podróżujących.
Gorączki
Drugą co do częstości przyczyną poszukiwania przez podróżników
pomocy lekarskiej jest gorączka. Jest ona niespecyficznym objawem wielu schorzeń o podłoży infekcyjnym i zapalnym, który często trudno jest przypisać konkretnemu schorzeniu. Dlatego podstawą diagnostyki gorączek u podróżujących jest dokładny wywiad,
zawierający przede wszystkim informacje o rejonie świata, który
chory w ostatnim czasie odwiedził.

reklama

Główną przyczyną gorączek u osób podróżujących za granicę jest
malaria, odpowiadająca za nawet jedną trzecią przypadków gorączek tropikalnych. Jest ona chorobą przenoszoną przez komary
zarażone zarodźcami sierpowatym (Plasmodium falciparum), najczęściej występującym w Afryce Subsaharyjskiej oraz ruchliwym
(Plasmodium vivax), pojawiającym się częściej na wyspach Oceanii
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Najczęstszą nieprzyjemną „pamiątką” z podróży na skórze są ślady
po ukłuciach lub ugryzieniach stawonogów, a więc pająków, owadów, kleszczy czy stonóg. Wysypka niekiedy towarzyszy też dendze i chinkungunyi, chorobom przenoszonym przez komary, które
przypominają objawami grypę. Szczególnie nieprzyjemnymi problemami skórnymi, dotykającymi turystów w tropikach, są zakażenia
larwą skórną wędrującą oraz muszyce. W przypadku larwy skórnej
wędrującej pojawia się do miesiąca od zakażenia rumieniowata, linijna lub pełzająca zmiana. Może się ona przemieszczać pod skórą
przez kilka tygodni lub nawet miesięcy, dając wrażenie dyskomfortu
i swędzenia. Muszyce polegają zaś na zalęgnięciu się larw muchówek w tkankach, czemu sprzyjają uszkodzenia skóry.

i Oceanu Indyjskiego oraz w Ameryce Południowej. Początkiem ataku
malarycznego jest pojawienie się bardzo wysokiej gorączki, sięgającej
nawet powyżej 40 stopni Celsjusza, oraz dreszczy. W czasie ataku mogą
występować dodatkowo bóle głowy, nudności, wymioty i niekiedy biegunka. Atak kończy się gwałtownym spadkiem temperatury ciała i obfitymi potami. Ataki gorączki są cykliczne i zazwyczaj pojawiają się co dwie
(przy trzeciaczce) lub trzy doby (przy czwartaczce). Objawy malarii mogą
powracać po tygodniach czy nawet latach od pierwszego ataku.
W Azji Południowo-Wschodniej oraz na Karaibach częściej przyczyną
gorączek jest denga, choroba wirusowa również przenoszona przez komary. Ma ona zazwyczaj łagodny przebieg, dlatego specjaliści sądzą, że
liczba jej przypadków jest niedoszacowana. Wirusa dengi spotyka się dziś
aż w 100 krajach świata, głównie w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, obu Amerykach oraz na terenach wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Turyści podróżujący na Bliski Wschód oraz do Indii powinni
koniecznie zaszczepić się przeciwko durowi brzusznemu, wywoływanemu przez bakterie z rodzaju Salmonella, który jest na tamtych terenach
najczęstszą przyczyną gorączek u podróżujących. W Afryce Południowej najczęstszą przyczyną gorączek wśród turystów są za to riketsjozy,
w tym odkleszczowa gorączka afrykańska.

Profilaktyka
Lepiej zapobiegać niż leczyć – ta zasada sprawdza się także przy wyjazdach zagranicznych. Badania pokazują, że mniej niż jedna trzecia
osób planujących podróż zagranicę konsultuje się przed wyjazdem
z lekarzem. A to błąd, bowiem osoby, które skorzystały z porad
lekarskich przed podróżą, rzadziej wymagają pomocy medycznej
w czasie wyjazdu oraz po powrocie do domu. Listę obowiązkowych
i zalecanych szczepień przed wyjazdem w dany rejon świata można
sprawdzić na stronach Wojskowego Instytutu Medycznego.

Skóra
Co dziesiąta osoba, szukająca pomocy lekarskiej po powrocie z wakacji,
zgłasza problemy skórne. Dermatozy u podróżnych mają różnoraką postać: od wykwitów plamistych (świadczących najczęściej o fotouczuleniach, np. w wyniku stosowania leków lub kosmetyków), poprzez wykwity grudkowe (zazwyczaj po ugryzieniach owadów), guzkowe (powstające
w wyniku zakażeń bakteryjnych i chorób pasożytniczych) i linijne (np.
w wyniku działalności skórnej larwy wędrującej) aż po nadżerki i owrzodzenia (wynikające najczęściej z zakażeń bakteryjnych i pasożytniczych).
Pobyt w gorącym i wilgotnym klimacie może też zaostrzać objawy chorób
skórnych, które dana osoba miała jeszcze przed podróżą. Sprzyja temu
zwiększone wydzielanie potu i łoju pod wpływem wysokiej temperatury
i wilgotności powietrza.

Sposobami na uniknięcie nieprzyjemnych kłopotów
gastroenterologicznych podczas podróży i po jej
zakończeniu są przede wszystkim:
• unikanie spożywania pokarmów od ulicznych sprzedawców,
• częste mycie rąk,
• mycie owoców i warzyw przed rozpoczęciem
jedzenia,
• unikanie picia niebutelkowanej wody oraz niepicie
napojów z lodem (z powodu nieznajomości źródła
pochodzenia wody, użytej do jego przygotowania),
• unikanie kremowych deserów, lodów, sałatek,
niepasteryzowanych sosów, potraw z surowymi jajami
oraz niedogotowanymi rybami, mięsem czy owocami
morza.

Choroby skóry u podróżnych zazwyczaj dzieli się na nieinfekcyjne (w tej
grupie są reakcje alergiczne, oparzenia słoneczne czy dermatozy endogenne) oraz infekcyjne. Dermatozy infekcyjne mogą być pochodzenia
tropikalnego (np. zakażenie larwą skórną wędrującą, muszyce, leiszmanioza skórna, riketsjozy), ale mogą też mieć charakter kosmopolityczny,
czyli być chorobami spotykanymi na niemal w każdym zakątku świata (jak
zakażenia bakteryjne, świerzb, grzybice czy opryszczka).
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Więcej informacji na www.folkfilm.pl
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O pisarzu, który wychował
pokolenie urwisów

Kiedy już wiedziałem, że książkę napiszę, zgłosiłem się do Marcina Niziurskiego, syna pisarza. Poznałem
go wcześniej, przy okazji pogrzebu jego ojca. Syn wiedział, że jestem fanem pisarza, zadzwonił do mnie
z propozycją wygłoszenia w imieniu czytelników mowy pożegnalnej. Nie mogłem odmówić. Zacząłem
od słów: „Zawsze chciałem mieszkać w Odrzywołach...”. Rozmowa z Krzysztofem Vargą, pisarzem,
krytykiem literackim, dziennikarzem, autorem pierwszej biografii Edmunda Niziurskiego – „Księga
dla starych urwisów. Wszystko, czego jeszcze nie wiecie o Edmundzie Niziurskim”
Rozmawiał: Piotr Pawłowski / Fotografie: Wydawnictwo Czerwone i Czarne
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amiętasz swoje pierwsze spotkanie z książkami Edmunda
Niziurskiego?
– Musimy cofnąć się do czasu, gdy miałem dwanaście lat.
Czytałem wówczas wszystko, co było prozą dla młodzieży, a właściwie wszystko, co wpadło mi w ręce. Czytałem Edmunda Niziurskiego, Zbigniewa Nienackiego, Alfreda Szklarskiego, Adama Bahdaja, Wiesława Wernica.
- Czyli pełną klasykę młodzieżową naszego pokolenia – obecnych
pięćdziesięciolatków.
– Wtedy to był kanon. Z tym, że Niziurski odłożył mi się w głowie.
Szybko zdałem sobie sprawę, że prawdziwe przygody mogą dziać
się również w blokowisku lub zapyziałym miasteczku polskim. Co
najważniejsze: tu i teraz. Edmund Niziurski pokazał nam, że nie
trzeba, jak na przykład Tomek Wilmowski, bohater książek Alfreda
Szklarskiego, wybierać się do dżungli amazońskiej lub podróżować
przez Australię, żeby przeżyć niesamowitą przygodę.
- A może chodziło nam o to, że nie mieliśmy szans, żeby podróżować po Amazonii?
– Wiedzieliśmy także, że nie popłyniemy okrętem podwodnym,
nie polecimy w kosmos, ani nie spotkamy Indian. Edmund Niziurski
uświadomił nam, że głód przygód możemy zrealizować na swoim
podwórku. Pisarz pokazał, że ówczesna rzeczywistość również
może nieść ze sobą tajemnice. Przygody jego bohaterów mogłyby
być moimi przygodami. Przyznaję się, że jako dorosły mężczyzna
od czasu do czasu sięgałem po książki Niziurskiego.
- Czego w nich szukałeś?
– Czytałem je wyłącznie dla frajdy.
- Nie obawiałeś się rozczarowania?
– Nie czułem, że po kilkudziesięciu latach dojdę do wniosku: „Byłem młody, nie wiem, co mnie w tym kręciło”. Wiedziałem, że to
wciąż działa. Poza tym ta lektura odbywała się na dwóch poziomach. Na pierwszym był sentymentalizm i ciekawość. Na drugim
analiza. Czytałem książki Niziurskiego także na chłodno, jako krytyk literacki, dostrzegając na przykład, w którym momencie autor
zaczął tracić formę.
- Jaki okres twórczości Edmunda Niziurskiego był najlepszy?
– Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. W sumie ponad dwadzieścia lat, bo dobre były również jego powieści z końca lat
sześćdziesiątych. Miał słabsze okresy, jak każdy twórca, ale
prawdziwy kryzys przyszedł po osiemdziesiątym dziewiątym
roku. Niektóre książki Niziurskiego z lat dziewięćdziesiątych nie
są dobre.
- Czy to wyłącznie rezultat transformacji?
– Świat zmienił się z poniedziałku na wtorek (uśmiech). Moment
gwałtownej zmiany systemu, ale przede wszystkim zmiany kulturowej, pojawienie się kultury masowej, odbiły się na jego twórczości. Widać to bardzo wyraźnie. Ludzie, którzy całe dorosłe życie
spędzili w PRL, przestali się odnajdywać w rzeczywistości. Nowej
rzeczywistości. Nie czytam książek Niziurskiego z perspektywy
obłąkanego fana, który wszystko przyjmuje bezkrytycznie. Potrafię wartościować to, co zostało w spuściźnie po pisarzu.
- Chodziłeś po antykwariatach?
– Tak (uśmiech). Włączyła mi się pasja kolekcjonera. Zwłaszcza, że
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych książki dla dzieci wydawane były pięknie. Lata osiemdziesiąte to katastrofa, a dziewięćdziesiąte – apokalipsa estetyczna. Teraz zresztą też wydawane
są nieciekawie. To niesamowite, jak wypaczył się gust. Chodzenie
po antykwariatach, przeglądanie aukcji internetowych, kupowa-

nie pierwszych wydań i białych kruków, było dla mnie dodatkową
przyjemnością.
- Jak pojawił się pomysł na napisanie biografii Edmunda Niziurskiego?
– Dostałem zaproszenie od wydawcy Roberta Krasowskiego, szefa
wydawnictwa Czerwone i Czarne, na kawę. Jak dostaje się zaproszenie od wydawcy na kawę, to z góry wiadomo, że wydawca coś
od ciebie chce (uśmiech). Robert Krasowski od razu przyznał się, że
jest fanem Niziurskiego i zaproponował mi napisanie biografii pisarza. Dodał, że to jest jego osobista emocja, nie mająca nic wspólnego z katalogiem czy biznesplanem wydawnictwa. Dogadaliśmy się
w ciągu pięciu minut.
- Jak pomysł napisania biografii przyjęła rodzina pisarza?
– Ta książka w połowie jest biografią, a w połowie monografią. W pierwszej wersji była wręcz monografią uniwersytecką
(uśmiech). Kiedy już wiedziałem, że ją napiszę, zgłosiłem się do
Marcina Niziurskiego, syna pisarza. Poznałem go wcześniej, przy
okazji pogrzebu jego ojca. Syn wiedział, że jestem fanem pisarza,
zadzwonił do mnie z propozycją wygłoszenia w imieniu czytelników mowy pożegnalnej. Nie mogłem odmówić. Zacząłem od
słów: „Zawsze chciałem mieszkać w Odrzywołach...”. Marcin był
moim pierwszym kontaktem z rodziną i domem Edmunda Niziurskiego.
- Korzystałeś z materiałów pozostawionych przez pisarza?
– Niziurski był królem chaosu, słynął z niewyobrażalnego nieporządku w pokoju pracy. Zresztą w tym domu, w sensie pozytywnym, wszystko było podporządkowane pisaniu. Żona Edmunda,
Barbara, która dzisiaj ma dziewięćdziesiąt trzy lata, była zawodową maszynistką, więc czasami pomagała mężowi w przepisywaniu
rękopisów. Po śmierci ojca Marcin próbował to wszystko uporządkować. Zwiedziłem dokładnie dom pisarza, obejrzałem słynne
maszyny do pisania, miałem dostęp do notatek, ale tylko Edmund
Niziurski potrafił z nich korzystać.
- Jak żona podchodziła do jego twórczości?
– Pisarz miał to szczęście, że żona go uwielbiała (uśmiech). Uważała, że jego twórczość jest najważniejsza, a pisanie kluczowe. On lubił swój dom. Nie chciał i nie potrzebował z niego wychodzić. Jako
rodzina dobrze czuli się ze sobą, więc to, że robił bałagan nie miało
dla nikogo znaczenia. Zapiski, kartki, notatki leżały wszędzie. Nie
można było znaleźć telefonu. Byli szczęśliwi, lubili ze sobą przebywać.
- Czy znalazłeś coś zaskakującego w życiu Edmunda Niziurskiego?
– Pisarz właściwie nie prowadził życia towarzyskiego, co dla autora książki o nim jest poważnym utrudnieniem. Był domatorem.
Siedział i pisał, czas spędzał z rodziną. Dzieci wychodziły do szkoły,
wracały, dorastały. Co najwyżej, pakowali się do wartburga i jechali na urlop pod namiot, w góry. Edmund Niziurski nie bywał, nie brał
udziału w życiu warszawskim ani literackim. Ciężko go było wyciągnąć do kina, teatru. Dla mnie ciekawe było również to, że był niezwykle pracowity. Nieogarnięty w życiu codziennym, ale w pracy
zaskakująco zdyscyplinowany.
- Ile trwała praca nad książką o nim?
– Z przerwami półtora roku. Już na początku powiedziałem wydawcy, że to na pewno nie będzie klasyczna biografia.
- Chciałeś uniknąć wpisania jej w obecny boom na biografie?
– To również, ale prawdziwe powody były inne. Pisarz nie miał rockandrollowego życia. Spędził je z jedną żoną, z trójką dzieci, siedząc
w domu i pisząc książki. Nie był też uwikłany politycznie. Chciałem

opisać świat przedstawiony w książkach Niziurskiego. Zastanowić
się, na czym polegał jego fenomen.
- Miało znaczenie, że był pisarzem osobnym?
– Był osobny wobec autorów peerelowskiej literatury dla młodzieży. Gdy mówimy o nim, zwykle mamy na myśli kilka jego popularnych książek. Tymczasem Edmund Niziurski był autorem
kilkudziesięciu pozycji zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Był
zawodowym pisarzem. Utrzymywał pięcioosobową rodzinę. Zależało mi, żeby to również pokazać.
- Jaka jest – z dzisiejszej perspektywy – bibliografia Edmunda Niziurskiego?
– Niezwykle zróżnicowana. Poza najważniejszymi książkami dla
młodzieży, są w niej powieści przygodowe mniej znane lub zapomniane, powieści dla dorosłych, kryminały, zbiory opowiadań.
Chciałem przypomnieć czytelnikom, że nie jest autorem wyłącznie
kanonicznych książek dla dzisiejszych czterdziesto- i pięćdziesięciolatków. Był pisarzem wszechstronnym.

Edmund Niziurski (1925 – 2013) - z urodzenia kielczanin. Podczas wojny ewakuowany z rodziną na Węgry.
Do Polski wrócił w 1940 roku. W Warszawie zamieszkał 12 lat później. Prozaik, publicysta, scenarzysta
i dramaturg. Z wykształcenia socjolog i prawnik. Autor
kilkudziesięciu książek, przede wszystkim powieści dla młodzieży odznaczających się absurdalnym
poczuciem humoru i niezwykle barwnym językiem.
Najlepsze z nich powstały w latach 70. i 80. XX wieku.

reklama

Krzysztof Varga (rocznik 1968) - pochodzi z rodziny
polsko-węgierskiej. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Napisał kilkanaście książek:
powieści, reportaży, esejów. Do najważniejszych
należą: „Tequila”, „Nagrobek z lastryko”, „Trociny”,
„Sonnenberg”. Pisze również teksty do piosenek Dr
Misio, czyli Arkadiusza Jakubika.
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książki
Krystyna Naszkowska: „My, dzieci komunistów”
Córka Bolesława Bieruta Aleksandra Jasińska, syn Anatola Fejgina,
jednej z najważniejszych osób w Ministerstwie Bezpieczeństwa
Publicznego, oskarżonego o stosowanie tortur wobec więźniów,
Agnieszka Holland, Aleksander Smolar, Ernest Skalski, Andrzej
Titkow, Włodzimierz Grudziński – wszyscy rozmówcy autorki
opowiadają o swoim dzieciństwie w rodzinach komunistycznego
aparatu. Krystyna Naszkowska postanowiła porozmawiać z dziećmi dawnych komunistów o ich rodzinach, o relacjach z rodzicami,
o tym, co im przekazywali. Ale też zebrać opowieść o ich własnym
życiu. W tych rozmowach obecne jest też pytanie, czy dziedzictwo
rodziców ma dla nich znaczenie, czy się do niego poczuwają, czy czują odpowiedzialność za czyny swych rodziców. Nikt z rozmówców
Naszkowskiej nie był partyjnym działaczem, ale większość nie była
politycznie neutralna, należała do inteligencji zaangażowanej w polskie sprawy, aktywnej w polskim ruchu wolnościowym. Komunistyczna wiara nie była dziedziczona i można się zastanawiać, dlaczego tak się stało. Odpowiedzi znajdujemy u Krystyny Naszkowskiej.

Nowości i hity
Wydawnictwa
Czerwone i Czarne
proponuje: Andrzej Mielcarek

Weronika Kostyrko: „Tancerka i Zagłada.
Historia Poli Nireńskiej”
Biografia Poli Nireńskiej to opowieść o urodzonej w Warszawie żydowskiej artystce, która tańczyła w czasach totalitaryzmu w Niemczech, Austrii i Włoszech. O kobiecie, która w przedwojennej Polsce doświadczyła antysemityzmu, niemal całą rodzinę straciła
w Zagładzie, a po wojnie poślubiła Jana Karskiego, Sprawiedliwego
wsród Narodów Świata. O upartym pokonywaniu kolejnych barier
na drodze do wolności i niezależności. O miłościach i o przyjaźniach
z artystami światowej sławy. O zagadce tragicznej śmierci w 1992
roku. Przez historię Nireńskiej można zobaczyć Jana Karskiego inaczej niż dotychczas. Weronika Kostyrko odnalazła niepublikowane
dokumenty dotyczące jego pracy w MSZ, gdzie pod koniec lat 30.
powołano specjalny zespół do rozwiązania tzw. „kwestii żydowskiej”. Zrekonstruowała karierę młodego dyplomaty i jego żarliwe
oddanie idei Wielkiej Polski. Znajomość tych faktów pozwala lepiej zrozumieć skomplikowaną relację między Karskim a Nireńską,
która przez kilkadziesiąt powojennych lat odmawiała mówienia po
polsku. Praca nad tą książką zaprowadziła autorkę do Waszyngtonu, Nowego Jorku, Kalifornii, Londynu, Florencji, Berlina, Kolonii,
Drezna, Wiednia i Tel Awiwu. W Ameryce udało jej się spotkać
ostatnich świadków życia Nireńskiej i Karskiego, w Izraelu - członków jej rodziny, w siedmiu krajach odnalazła niepublikowane listy
i dokumenty. W ciągu niespełna trzech lat powstał jedyny w swoim
rodzaju portret artystki na tle burzliwej epoki.

I

Robert Krasowski: „O demokracji w Polsce”
Trzy tomy „Po południu” opisały historię polityczną III RP. Teraz czas
na podsumowanie. Na portret polskiej demokracji. Autor kreśli generalny obraz polskiej demokracji. Po kolei przygląda się jej instytucjom, postaciom, wszędzie odnajdując rojowisko ludzkich defektów.
Nasze niezadowolenie kierujemy zwykle ku politykom, ich obwiniamy o to, że polityka jest brutalna, cyniczna i egoistyczna. Tymczasem
politycy w całym tym pejzażu wyglądają najlepiej. Gorsze rzeczy
zobaczymy, gdy pochylimy się nad demosem, nad elitami lub mediami. A także sami nad sobą - nad zatroskanymi o Polskę obywatelami.
Nad żywiołami, którymi rządzą kapryśność, ignorancja, fanatyzm
i narcyzm. Rzeczywista logika demokracji jest inna niż deklarowana.
W intencjach miała oddać politykę w ręce społeczeństwa. Nie oddała. Ale oddała rzeczywistość. Społeczeństwo może ją rzeźbić w miarę własnych sił, a władza nie może w tym przeszkadzać, czasem musi
wręcz pomóc. Realne sukcesy demokracji nie są owocem lepszej
polityki, lecz marginalizacji polityki. Sama demokracja, czyli system
polityczny, nie jest sukcesem, jest tylko narzędziem do innych sukcesów - do wolności, praworządności, dobrobytu. Cała demokratyczna
fauna - te dziwaczne partie, posłowie, parlamenty, koalicyjne rządy są jedynie kosztem w rachunku. Nic wartościowego tam się nie rodzi.
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Nowości i hity
Wydawnictwa Znak

Katarzyna Kolenda-Zalewska: „Lech Leszek.
Wygrać wolność”
Rozmowa Lecha Wałęsy i Leszka Balcerowicza – co by o obu panach
nie sądzić – musi być ciekawa. Zwłaszcza, że to ich tak naprawdę
pierwsza długa rozmowa w życiu. Moderuje ją Katarzyna Kolenda
-Zalewska, znana dziennikarka telewizyjna, która wszystko o czym
panowie mówią obserwowała z bliska. Termin publikacji nie jest
oczywiście przypadkowy. Kontekst stanowi 30. rocznika wyborów
z 1989 roku, które rozpoczęły przemianę Polski w kraj demokratyczny. 30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza.
Zdobyliśmy ją, ale ponieśliśmy też ogromne koszty. Polityczne, ekonomiczne i społeczne. Wałęsa i Balcerowicz odsłaniają kulisy tamtego okresu, jego trudnych wyborów, osobistego poświęcenia, szalonej pracy i ich wzajemnych stosunków - związkowego przywódcy
który został prezydentem, i naukowca, na którego spadła odpowiedzialność za odbudowanie gospodarki zrujnowanego kraju.

proponuje: Andrzej Mielcarek

Katarzyna Nowak: „Dzieci rewolucji przemysłowej.
Kto naprawdę zbudował współczesny świat”
„Boję się. Jest ciemno. Pracuję w kopalni. Dziś zaczęłam o czwartej rano. Czasami śpiewam sobie. Tylko wtedy, kiedy mam świeczkę. Nigdy w mroku. Chce mi się spać.” (Sarah, 8 lat) „Noszę na
plecach zwykle po pięćdziesiąt funtów węgla. Idę zgarbiona
i czołgam się w wodzie, która często sięga mi do łydek. Na początku często zasypiałam z gorąca i zmęczenia.” (Isabella, 12 lat).
Dzieci chorują. Zła dieta, tragiczne warunki higieniczne i ciężka
praca doprowadzają je na skraj wyczerpania. Jeśli któreś padnie przy pracy i po kilku kopnięciach nie jest w stanie się podnieść, wsadza się je na taczkę i wiezie do baraków. Jeśli przeżyje – wraca do pracy. Jeśli nie – wyprawia się szybki pochówek.
Tak wyglądało życie dzieci w przemysłowej Anglii, w fabrykach w Łodzi i nadal wygląda w wielu miejscach na świecie.
Potęga przemysłowej Europy budowana była małymi rączkami, które szybko zmieniały szpule nici, czyściły wąskie gardła
kominów, ciągnęły wózki z węglem w ciemnościach kopalń.
W XXI wieku mieszkańcy Europy oburzają się na samo wspomnienie przeszłości, w której czterolatki posyłano do pracy. Czy epoka
dziecięcego niewolnictwa naprawdę się skończyła? Nie przeszkadza im to jednak w kupowaniu ubrań szytych małymi dłońmi w Indiach, Bangladeszu czy Chinach.

I

Tim Fernholz: „Rakietowi miliardzerzy”
Relacja z pierwszej ręki o nowym wyścigu w kosmos i o tym, jak Elon
Musk i Jeff Bezos, wpływowe tuzy biznesu, stawiają własne fortuny
na rozwój statków kosmicznych. Eksploracja kosmosu może okazać się ślepą uliczką albo dochodowym interesem. Dzięki reportażowi Tima Fernholza zaglądamy do tajemniczego świata jak przez
dziurkę od klucza i widzimy branżę w trakcie gruntownej rewolucji.
NASA pragnie ocalić ambitny program poznania kosmosu, tradycyjne firmy astronautyczne, takie jak Boeing i Lockheed Martin, usiłują
dorównać nowym rywalom, lobbyści walczą o pieniądze publiczne,
a ustawodawcy usiłują nie dopuścić do sytuacji, by nowy wyścig kosmiczny wywołał globalny konflikt. Dzięki dostępowi do poufnych
informacji oraz dotarciu do kierowników najwyższego szczebla
SpaceXu (z Muskiem we własnej osobie), a także do NASA oraz firm
Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK czy Virgin Galactic, Fernholz tworzy pasjonującą opowieść o rywalizacji w ekscytującej dziedzinie techniki i biznesu.
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Hipnoza, czyli zjazd z autostrady
Przeciętne wyobrażenie o hipnozie to wypadkowa obrazu człowieka uśpionego wahadełkiem,
wykonującego dziwaczne polecenia ekscentrycznego hipnotyzera i przemawiającego na końcu
w pradawnych językach. Zostawmy je filmom albo telewizyjnym programom rozrywkowym.
W rzeczywistości hipnoza jest pożytecznym i stosowanym na sporą skalę narzędziem terapeutycznym.
Jak go używać, by pomogło? – pytam Marka, Radosława i Edytę, koszalińskich hipnoterapeutów.

Autor: Anna Makochonik / Fotografie: Agnieszka Orsa

U

czciwie trzeba przyznać, że w przytoczonym wyobrażeniu
jest promil prawdy. Owszem, wahadełko służyło do wprowadzania w hipnozę, ale w ubiegłych stuleciach. Dziś indukcja hipnotyczna (wprowadzanie w stan hipnozy) odbywa się inaczej.
Widowiskowe spełnianie poleceń to domena hipnozy scenicznej,
a niespodziewane umiejętności lingwistyczne potrafią się ujawnić
w czasie hipnozy regresywnej, w której rzekomo cofamy się do
poprzednich wcieleń. Najbardziej wartościowa wydaje się jednak
hipnoterapia medyczna i terapeutyczna, wykorzystywana zarówno
przez psychologię, jak i psychiatrię (jej badaczem i praktykiem był

I

między innymi Milton Erickson), a budząca żywe zainteresowanie
wśród neuropsychologów, zajmujących się badaniem związków
między układem nerwowym a procesami poznawczymi.
Zarówno w przypadku hipnoterapii, hipnozy scenicznej czy medycznej pacjent poddawany jest rozmaitym sugestiom. Wspólne
jest wpływanie na podświadomość, różnicą jest pamięć. – Głęboki
trans to sytuacja „tu i teraz”; po nim może nastąpić amnezja częściowa lub całkowita – wyjaśnia Marek Aleszko. – W hipnoterapii
sugestie są drogą dotarcia do prawdziwych, głęboko skrywanych
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źródeł problemów. Pacjent pamięta wszystko, co działo się podczas
seansu, a zmiany jakie w nim zajdą, są trwałe. Stąd niewiarygodna
skuteczność hipnozy.

nie dla człowieka naturalny, doznajemy go właściwie codziennie, nie
zdając sobie z tego sprawy – tłumaczy Radosław Czerwiński. – Na
przykład chwilę przed zaśnięciem i tuż po przebudzeniu. Mózg jest
odprężony, w głowie kłębią się obrazy, jednocześnie jesteśmy niewrażliwi na bodźce zewnętrze.

Między snem a jawą

Inne przykłady: prowadzenie samochodu dobrze znaną trasą (tzw.
autopilot), jazda pociągiem, gdy wsłuchani w terkot kół patrzymy
w przestrzeń przez okno, „bezmyślne” gapienie się w sufit, totalne
zasłuchanie w czyjąś wypowiedź. Mianownik jest wspólny – wyłączenie uwagi na otoczenie. Sen na jawie – można by powiedzieć,
ale hipnoza jest raczej czymś pomiędzy snem a jawą. Nie jest też
drzemką ani czuwaniem, ale stanem niezwykłego skupienia umysłu,
maksymalnego skoncentrowania uwagi na określonym zagadnieniu przy jednoczesnym mocnym odprężeniu. Fizjologicznie – mózg
przechodzi wówczas na inny rodzaj częstotliwości, emitując fale alfa
(i inne) adekwatne do poziomu stanu hipnotycznego, a ten rozpina
się od płytkiej relaksacji po głęboki trans.

W gabinecie Marka Aleszki (przyjmują w nim także Radosław i Edyta): przygaszone, miękkie światło, cisza, neutralne kolory. W wielkim fotelu łatwo się zapaść – dosłownie i w przenośni, a klimat
wręcz zaprasza do drzemki, a przynajmniej relaksu. Wydaje się, że
intencjonalnie.
– Przypadek. Otoczenie czy wystrój wnętrza nie mają znaczenia
– hipnotyzować da się w tłumie, hałasie, w każdym miejscu – rozwiewa nieco romantyczne wrażenie Marek Aleszko. Nie ostatni raz
podczas naszego spotkania.
Nieprzypadkowe jest natomiast stojące nieopodal fotela duże pudełko chusteczek higienicznych, zużywanych – jak mówi Marek
Aleszko – błyskawicznie. W gabinecie dochodzi do emocjonalnych
pęknięć, często po latach zmagań z traumami, lękami, dręczącymi
wspomnieniami. Pacjenci po dotarciu do najgłębiej skrywanych
emocji płaczą ze szczęścia lub ulgi. Zazwyczaj też dlatego, że po raz
pierwszy naprawdę mierzą się ze sobą.

Sprawdzone na sobie
Radosław Czerwiński i Edyta Guzowska sami jeszcze niedawno
zapadali się we wspomnianym przepastnym fotelu. Oboje byli pacjentami Marka Aleszki. Jak większość osób trafili tu zniechęceni
szukaniem rozwiązania męczących ich problemów i rozczarowani
kolejnymi niepowodzeniami. Psychologowie proces terapeutyczny
rozpisywali na lata. Hipnoterapia, której się poddali, zadziałała –
jak mówią – błyskawicznie. Wystarczyło kilka sesji, by rozpakować
ciężkie plecaki, dźwigane przez kilkadziesiąt (dosłownie) lat. Efekt
był tak piorunujący, że oboje zainteresowali się samą metodą, następnie zgłosili na kurs, a dziś sami przyjmują pacjentów.

Już na początku spotkania Marek Aleszko namawia mnie na krótki
seans hipnozy, który pozwoli mi w pełni zrozumieć, na czym ona polega. – Możemy rozmawiać o jakimś modelu samochodu, ale dopóki
się nim nie przejedziesz, nie wiesz, jaki jest naprawdę – uśmiecha się.
Zgodnie z zasadą „najpierw teoria, potem praktyka”, najpierw proszę jednak o możliwie precyzyjny opis. – Stan hipnozy jest absolut-
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Marek Aleszko przyznaje, że związek
z hipnozą zawarł raczej z rozsądku niż
z miłości. Najpierw zainteresowała go
formuła sceniczna. Widowiskowe pokazy miały urozmaicić ofertę agencji
rozrywkowej, którą prowadził kilka
lat temu. Pomysł się nie sprawdził,
ale okazało się, że hipnoza ma wiele,
bardziej interesujących, nurtów, a najciekawszy jest terapeutyczny i w nim
Marek Aleszko dziś się specjalizuje.
Gdy zakładał firmę, w Koszalinie ani
regionie gabinetów hipnoterapii nie
było. Dziś przyjmuje też m.in. w Czaplinku, Kołobrzegu, Pile, Szczecinie.
– Najpierw przeważały względy ekonomiczne, potem pojawiła się pasja
życia – podsumowuje. – Dziś wynagrodzeniem jest uśmiech pacjenta.

sprawdzian – wspomina. – Wiedziałem, że nie mogę niczego zawalić,
więc maksymalnie się zmobilizowałem, zmotywowałem. Dałem, z siebie
wszystko, by jej pomóc.
Niwelowanie, nie wymazywanie
Jak to możliwe, że jedna osoba jest
w stanie poruszać się w tak wielu obszarach, a zwłaszcza w najbardziej delikatnym, psychice? – zastanawiam się,
tym bardziej że kurs hipnoterapii można zrobić właściwie od ręki, za stosunkowo niewielkie pieniądze, niezależnie
od uprawianego na co dzień zawodu
(Radosław jest muzykiem, pracuje
w jednej z koszalińskich instytucji kultury, Edyta zajmuje się handlem i marketingiem).

Co może hipnoterapia?
Edyta Guzowska

Marek Aleszko

Lista dolegliwości, jakim ma zaradzić
hipnoterapia, jest bardzo długa. Są
na niej nerwice, zaburzenia lękowe,
depresja, fobie, tiki, bóle psychosomatyczne, nałogi. Można dzięki hipnozie
między innymi rzucić palenie, uporać
się ze wstydliwym czerwienieniem,
zaburzeniami seksualnymi, bezsennością. Wśród klientów dziękujących
Markowi za pośrednictwem strony
internetowej są osoby, które pozbyły
się problemów banalnych jak obgryzanie paznokci, ale i alkoholicy czy
DDA. Wpisy, trzeba przyznać, robią
wrażenie. Nie tylko emocjonalną temperaturą, ale spectrum rozwiązanych
problemów: od alergii, chorób tarczycy, zespołu jelita drażliwego, duszności, agresji czy rozpaczy po rozstaniu
z partnerem. Większość ma wymiar
psychosomatyczny.
Ciekawe przypadki Marek Aleszko
mógłby długo wymieniać. Przywołuje
szczególny: pacjentki zmagającej się
z ultra rzadką mizofonią (zespół SSS
– Selectiv Sound Sensivity), czyli nadwrażliwością na neutralne dla innych
dźwięki. Przypadłość właściwie uniemożliwia normalne funkcjonowanie,
bo nawet zjedzenie posiłku z bliskimi
jest katorgą. Medycyna jest wobec mizofonii bezradna. Hipnoterapia uwolniła kobietę od problemu po czwartym
spotkaniu.
Radosław po kilku sesjach w roli hipnoterapeuty trafił na głęboką wodę.
Jego pacjentka przyszła do gabinetu
z tajemnicą, którą ujawniła dopiero
w trakcie trwania sesji – jak się okazało była w dzieciństwie molestowana
seksualnie. – To był dla mnie ogromny
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– Wśród hipnotyzerów są psychiatrzy,
ale i sprzątaczki – potwierdza Marek
Aleszko, nasilając moje wątpliwości. Jak to? Przecież terapia wymaga
ogromnej wiedzy, zadawania właściwych pytań – drążę. – Sesja hipnotyczna to nie czary-mary czy mistyczna
ceremonia ani w formie, ani w treści,
raczej konkretne czynności, moduły,
dość sztampowe pytania – wyjaśnia
Marek Aleszko. – Zadaniem hipnoterapeuty nie jest filozofowanie, ocenianie
ani podpowiadanie rozwiązań, ale prowadzenie pacjenta ku coraz głębszym
warstwom podświadomości. Rodzaj
neutralnego towarzystwa w odkrywaniu zasobów – pozytywnych i negatywnych – własnego umysłu. Nie
muszę nawet znać problemu czy jego
zawiłości, pacjent może zostawić dla
siebie to, co chce. Czasem sam na początku nawet nie wie, co mu dolega
i odkrywa to dopiero w czasie sesji.
Ważne jest pozostanie w kontakcie.
Radosław doprecyzowuje: – Będąc
w hipnozie, pacjent wszystko kontroluje, na pytania odpowiada tyle, ile
chce. Terapeuta tylko naprowadza go
na kolejne tory. Wspomnień się nie wymazuje, ale niweluje towarzyszące im
uczucia i emocje.
Podatność na hipnozę to sprawa indywidualna. Według badań ok. 70 procent ludzi da się wprowadzić w średni
stan hipnotyczny, pozwalający na prowadzenie terapii. 25 procent osób jest
zdolne wejść w głęboki trans, a w nim
pod wpływem sugestii na przykład
całkowicie zesztywnieć (słynne wiszenie między oparciami oddalonych
od siebie krzeseł), zwiotczeć, wygłupiać się. To oni właśnie wyławiani są

TOMA
z tłumu do scenicznych pokazów. Hipnoza wykorzystywana jest
też w medycynie, stosują ją na przykład gabinety stomatologiczne
wobec pacjentów, którym nie można podać znieczulenia. Pięć procent to osoby niepodatne na hipnozę. – Przyczyny mogą być różne
– mówi Marek Aleszko. – Głęboki alkoholizm, zmieniający strukturę mózgu, stany po operacjach, zażywanie środków psychotropowych, a czasem po prostu cechy osobnicze, ale to naprawdę promil
przypadków.
Podróż do poprzednich wcieleń
Hipnoza regresyjna, zakładająca cofanie się do czasów dzieciństwa,
życia płodowego czy poprzednich wcieleń to osobna dziedzina i temat rzeka. Kontrowersyjny, bo włącza do dyskusji kwestie wiary.
Marek Aleszko przyznaje, że regresje wykonuje rzadko, zainteresowanie tą metodą jest nieduże, ale ma w swoim portfolio przypadki zadziwiające i mrożące krew w żyłach. – Trafiła do mnie młoda
matka zmagająca się z natarczywymi myślami o zabiciu dziecka,
a w związku z tym z silną nerwicą lękową – opowiada. – W czasie
sesji regresywnej okazało się, że była kiedyś świadkiem zabójstwa
dziecka. Hipnoterapia była dla niej ostatnim przystankiem przed
szpitalem psychiatrycznym. Udało się temu zapobiec, a kobieta odzyskała spokój.
Co jeśli nie uznajemy reinkarnacji? – Po prostu nie robimy regresji
– odpowiada Marek Aleszko. – Sam byłem sceptykiem, z bardzo
określonym światopoglądem. Chciałem nawet zostać księdzem
(uśmiech). Doświadczenia z hipnoterapii zmieniły moją perspektywę i dziś na sprawy duchowe patrzę inaczej. Nie namawiam do regresji, ani nie przekonuję do reinkarnacji – to delikatna, prywatna
i absolutnie indywidualna kwestia.
Zaufanie na pierwszym miejscu

Kompleksowe dekoracje
ślubne i weselne:

Wokół hipnozy wciąż kiełkuje mnóstwo mitów, począwszy od tego,
że pacjenta można w czasie sesji zmanipulować, zmusić do kradzieży, zabójstwa, po największy – że można go z hipnozy nie „wybudzić”. Nie ma takiej opcji – zaznaczają stanowczo hipnoterapeuci.
Nawet w głębokiej hipnozie pacjent zachowuje świadomość na tyle,
że nie wykona czynności niezgodnej z sumieniem czy skrajnie niebezpiecznej, zawsze również wraca do rzeczywistości. Warto też
zaznaczyć, że hipnoterapeuci są zobowiązani absolutną dyskrecją
i zasadami etycznymi – wszystko, co zostało powiedziane w gabinecie, pozostaje za jego drzwiami.

» wiązanki i butonierki
» dekoracje kościoła
» dekoracje sali weselnej
» dekoracje samochodów
Indywidualne projekty pod Klienta

– Komfort, bezpieczeństwo, brak skutków ubocznych – wymienia
zalety hipnoterapii Edyta. – Według mnie, także fakt, że w przeciwieństwie do sesji z psychologiem, nie trzeba nikomu patrzeć
w oczy. To otwiera na rozmowę, doznania i siebie. Ja zaczęłam od
autohipnozy i stosuję ja do teraz, dzięki czemu poza pomaganiem
innym, pracuję też nad sobą.
Marek Aleszko: – Często przed rozpoczęciem terapii słyszę: „nie
wiem, czy wierzę w hipnozę”. Tymczasem nie o wiarę tu chodzi,
a o zaufanie. Na powodzenie procesu składa się otwartość, chęć
i motywacja ze strony pacjenta i hipnoterapeuty. Ujmę to obrazowo: żeby poznać świat, nie można ciągle pędzić autostradą. Warto
zjechać, wytracić prędkość, obniżyć częstotliwość fal mózgowych
i dostrzec coś wartościowego. Przestają mieć wówczas znaczenie
schematy myślowe, mechanizmy, a otwiera się szersza perspektywa. Tak działa hipnoza.

reklama

PS Nie udało mi się „przejechać samochodem”. Jak się – niestety –
okazało, prawdopodobnie mieszczę się w 5 procentach osób niepodatnych na hipnozę. Kolejne próby w planie.

Koszalin, ul. Połtawska 3, kom. 666 083 848, 694 324 703
www.facebook.com/kwiaciarnia.tomatorg
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Studentki
poza rocznikiem

Zaprzeczają stereotypom. Studiują obok dużo młodszych osób z tą samą, a może nawet większą
pasją, kreatywnością i energią. Uczelnia, dla której nie rok urodzenia, a predyspozycje i chęć
zdobywania wiedzy były rozstrzygające, wykazała się otwartością i umożliwiła im studia
w zwyczajnym, dziennym trybie.
Autor: Ewelina Żuberek
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iektórzy nauczyciele Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej są od nich sporo młodsi. Jedni proponują
przejście na „ty”, inni pozostają przy oficjalnych formach.
Jak zgodnie mówią nasze bohaterki, również koledzy z grup mieli
początkowo opory, żeby zwracać się do nich po imieniu, ale bariera
wieku szybko przestała istnieć.

I

tions na Uniwersytecie Warszawskim. Przez osiem lat pracowała
w Straży Granicznej jako wykładowca, prowadziła zajęcia z komunikacji międzykulturowej i wystąpień publicznych. – W międzyczasie
pojawiły się dzieci, cudowne bliźniaczki, których wychowanie jest
cudowne i inspirujące lecz wymagające i nie było czasu na realizację
marzeń. Wiedziałam jednak, że jeśli czegoś się bardzo pragnie, to
uda się to osiągnąć – mówi Magdalena Wiśniewska-Kukuła.

Zrobić coś dla siebie
Dlatego, choć sama nie wierzyła, że się uda, postanowiła zdawać na
studia. – Aby dostać się na pierwszy rok, trzeba zaprezentować przed
komisją swoje projekty. Nie sądziłam, że mam wystarczające zdolności, które pozwolą mi studiować. Miałam też obawy co do wieku, czy
uda mi się połączyć dom, pracę i rodzinę z uczelnią. Jednak moje córki
powiedziały mi „mamo możesz iść na studia pod warunkiem, że będziesz szyła nam ubrania”. Dostałam więc zgodę najważniejszych osób
w moim życiu i stwierdziłam, że jeśli nie spróbuję, to będę żałować do
końca życia. Stanęłam więc przed komisją ze swoimi projektami i głową pełną pomysłów i się udało. Mam 45 lat i studiuję. Uważam jednak,
że wiek to tylko liczba i tak naprawdę mamy tyle lat na ile się czujemy –
dodaje. - Nie mogłabym jednak zrealizować swoich marzeń, gdyby nie
pomoc mojej rodziny, a w szczególności moich rodziców, którzy wspierają mnie i bardzo pomagają mi w codziennych obowiązkach.

Magdalena Kokar jest szczęśliwą mężatką, mamą dwóch dziewczynek. Zanim podjęła studia na Politechnice Koszalińskiej, prowadziła
rodzinny biznes. Gdy go sprzedała, stwierdziła, że najwyższy czas
zająć się sobą. – Od dawna pasjonowało mnie projektowanie i urządzanie wnętrz. Chciałam, żeby pasja stała się moim zawodem, dlatego zdecydowałam się na studia. Początkowo myślałam o zaocznych,
jednak okazało się, że takowe zniesiono i zostały tylko dzienne. Z
racji wieku długo zmagałam się z tą decyzją, ale tak bardzo chciałam dowiedzieć się więcej, poznać architektoniczny język i nabyć
pewności siebie w tym co robię, że w końcu trafiłam na architekturę
wnętrz – wyjaśnia 39-latka.
W jej postanowieniu wspierała ją cała rodzina. – Tak naprawdę jestem tutaj dzięki nim. Od samego początku mi kibicowali i mówili, że
dam radę, mimo że sama w to nie wierzyłam – dodaje.

Spontaniczna decyzja

Wiek to tylko liczba na papierze

Między Larysą Reiske a najmłodszą studentką w jej grupie różnica
wieku wynosi 43 lata. – Właściwie mogłabym być jej babcią, ale
kompletnie nie czuję, bym odstawała od grupy – mówi 62-latka.

Magdalena Wiśniewska-Kukuła od zawsze chciała zostać projektantką mody. Pierwsze spodnie zaprojektowała w wieku 15 lat, później były sukienki i kolejne oryginalne projekty. – Nigdy nie lubiłam
nosić tego samego co inni, chciałam się wyróżniać. Do dziś gdy coś
kupuję, to często to przerabiam - mówi.

W jej przypadku decyzja o pójściu na studia była spontaniczna.
- Przez przypadek w pracowni mojego męża, który pracuje w Instytucie, spotkałam się z profesor Moniką Zawierowską-Łozińską.
Padło pytanie „Larysa, co ty będziesz robić na emeryturze?”. Zażartowałam sobie, że pójdę na studia. Profesor zapytała, czy obiecuję,
a ja potwierdziłam. I cóż… musiałam dotrzymać słowa – śmieje się
pani Larysa.

Przez wiele lat z realizacją marzenia o projektowaniu nie było jej
po drodze. Najpierw skończyła etnologię na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu, później zrobiła specjalizację z public rela-
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Wybór specjalizacji był już przemyślany. – Wydaje mi się, że życie
zawodowe jest już za mną. Nie wyobrażam sobie biegania po firmach, bo już swoje w życiu przepracowałam. Mając to na uwadze,
zdecydowałam się na komunikację wizualną, która nie wyklucza
podjęcia się jakiejś współpracy, zlecenia lub czegokolwiek, co mogłabym wykonywać z domu – wyjaśnia studentka.

w każdy projekt wkładam całe serce. Każde mieszkanie ma swój
charakter, a aranżując je, odnoszę się do tego kto w nim zamieszka.
Osoba, która korzysta z mojej pomocy, chce stworzyć swoją indywidualną oazę i ja staram się jej ją dać – wyjaśnia.
Studenci komunikacji wizualnej uczą się tworzyć projekty okładek
książek, czasopism, czy opakowań różnych produktów. Larysa każdy pomysł pokazuje najpierw swojemu synowi. – Musimy stworzyć
coś, co zachęci potencjalnego klienta do nabycia produktu. Gdy mój
syn, widząc mój projekt, mówi „mamo jesteś wielka”, to moje serce
rośnie. Choć nasz dzień trwa nawet 20 godzin, to człowiek wie, że
robi to co kocha – podkreśla.

Jak w rodzinie
Okazało się, że różnica wieku nie jest barierą nie do pokonania. –
Młodsi studenci mówią do nas po imieniu. Faktycznie długo nie mogli się przemóc, ale już nie ma problemu. Jeden z kolegów wita mnie
zawsze słowami „cześć mama”, dla mnie nie jest to żaden problem
i absolutnie mnie to nie razi – mówi Magdalena Wiśniewska-Kukuła i dodaje, że wszyscy studenci wspierają siebie nawzajem. - To są
studia artystyczne, gdzie trzeba zakupić różne materiały potrzebne
do wykonania projektu. To wszystko kosztuje, a jak wiemy student
nie ma tych pieniędzy w nadmiarze. Każdy stara się wykonać swoje projekty jak najlepiej , ale też tak, by nie zbankrutować. Wszyscy
więc sobie pomagają i doradzają, gdzie można wykonać jakąś usługę
dobrze i tanio. Nie ma wśród nas jakiejś zawziętości i to jest fajne.
Nie wiem czy tak jest na wszystkich uczelniach, czy to może fenomen tych studiów artystycznych. Jedno jest pewne, że bez wsparcia
rodziny, pomocnej dłoni innych studentów , jak również bez wykładowców, którzy wspierają nas w różnych sytuacjach ciężko byłoby
odnaleźć się na takich studiach – mówi pani Magdalena.

Prace studentek biorą udział w różnych wystawach i pokazach. –
W ubiegłym roku po raz pierwszy zaprezentowałam swoją większą
kolekcję. Była pokazana wśród innych projektów uczestniczek koła
The Nord Fashion podczas czerwcowego Fashion Day oraz na wystawie w Centrum Kultury 105. Pojawiły się nawet pytania, gdzie
można kupić te rzeczy – mówi Magdalena Wiśniewska-Kukuła.
Mobilizacja do życia
Jak podkreślają nasze bohaterki - warto w życiu zaryzykować
i postawić na siebie. – Nie interesuje mnie nudne życie na emeryturze. Były chwile zwątpienia, czy aby na pewno dam sobie radę,
ale te studia dają mi tyle frajdy, że postanowiłam nie odpuszczać.
To wszystko mnie nakręca i podnosi na duchu. Bycie studentką to
fantastyczna przygoda – zapewnia Larysa Reiske.

Wykładowcy również traktują je tak samo jak innych. – Zdarza się,
że jesteśmy od nich starsze, ale wiem, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Często sami proponują przejście na ty, ale jeśli nie wystąpią
z taką propozycją, to oczywiście obowiązuje forma grzecznościowa.
Najbardziej cieszy to, że wykładowcy są nastawieni przychylnie do
studenta, a nie przeciwko niemu. Wiem, że jak mam z czymś problem, to mogę się do niech zwrócić i zawsze wyciągną pomocną
rękę. Czujemy się tutaj jak jedna wielka rodzina. Panująca w Instytucie przyjaźń i tolerancja jednego człowieka do drugiego jest wspaniała – dodaje Larysa Reiske.

Wszystkie powtarzają też, że studia bardzo je dowartościowały. –
To właśnie tutaj uwierzyłam i przekonałam się, że jestem w stanie
zrobić bardzo wiele rzeczy. Tak naprawdę każdy przedmiot daje
nam coś nowego, zajęcia są rozwijające, a nowe zadanie pobudza
szare komórki do myślenia. W dodatku, jeśli ktoś to doceni i pochwali, to dodaje skrzydeł – mówi Magdalena Wiśniewska-Kukuła.
Niechętnie myślą o zakończeniu nauki. - Nie spodziewałam się, że
tak polubię te studia, studentów i wykładowców. Sama siebie zadziwiam. Chociaż studia zajmują nam naprawdę wiele czasu i czas na
relaks jest mocno ograniczony, to już teraz zastanawiam się, jak to
będzie, gdy się obronię. Powinnam zacząć tworzyć firmę, a ja myślę
o „magisterce”. Nie mogę sobie wyobrazić, że to się tak po prostu
skończy – śmieje się Magda Kokar.

Wyjątkowe projekty
Magda Kokar wszystkie stworzone aranżacje traktuje jak swoje
dzieci. – Ostatnio zrobiłam projekt 120-metrowego mieszkania
w kamienicy we Wrocławiu. Jest to moja duma, ale tak naprawdę,
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Drużyna klubu Energa AZS Koszalin, ponownie z brązowym medal Mistrzostw Polski

Energa AZS Koszalin z brązowym
medalem Mistrzostw Polski
Piłkarki ręczne klubu Energa AZS Koszalin po raz drugi z rzędu wywalczyły brązowy medal Mistrzostw
Polski PGNiG. A mogło być jeszcze lepiej.

N

O krok od finału

a początku rozgrywek każdy klub określa plan minimum do
wykonania w danym sezonie. – W tym roku ustaliliśmy, że
będziemy zadowoleni z czwartego miejsca – mówi prezes
klubu Energa AZS Koszalin Roman Granosik. Dziewczyny miały
jednak swój cel, którym była obrona brązowego medalu zdobytego
w poprzednim sezonie. – Jak się okazało to ich plan się sprawdził
i mamy powtórkę z rozrywki – śmieje się prezes.

W trakcie rozgrywek, po raz pierwszy od 10 lat, pojawiła się nadzieja na wejście koszalinianek do finału. – Faktycznie w tym sezonie
przez moment był apetyt na coś więcej. Kontuzja Romany Roszak,
która jest znaczącą zawodniczką w drużynie, spowodowała jednak,
że kadrowo byliśmy słabsi. Pomimo to dziewczyny wzięły odpowiedzialność na swoje barki, udźwignęły ten ciężar i grały wspaniale,
aczkolwiek nie udało się wejść do finału. Jest oczywiście nutka żalu,
jednak nie patrzymy w przeszłość. Cieszymy się z tego co mamy,
tym bardziej, że naprawdę trudniej jest obronić medal niż go zdobyć
– wyjaśnia prezes klubu.

Medal wywalczony w tegorocznych rozgrywkach, choć jest z tego
samego kruszcu, ma inny smak od tego zdobytego w ubiegłym
roku. - W poprzednim sezonie nieustannie goniliśmy czołówkę
i o zwycięstwie zadecydował ostatni mecz. Było to więc pewne
zaskoczenie i wielka euforia. W tym sezonie ani razu nie wypadliśmy poza najlepszą trójkę i cały czas wierzyliśmy w to, że medal jest
w zasięgu ręki. Okazało się, że już na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewniliśmy sobie miejsce na podium. Do dwóch ostatnich
meczów mogliśmy podejść bez „ciśnienia” – mówi trenerka Energii
Anita Unijat.

I

Szanse na awans do finału przekreśliła przegrana z SPR Pogonią
Szczecin. Było to dla „zielonej dumy Koszalina” jedno z najbardziej zaciekłych spotkań w sezonie. - Można powiedzieć, że przegrałyśmy wygrany mecz. Pierwsze piętnaście minut grałyśmy dobrze, jednak później Pogoni wpadały każde rzuty, a nas nie trzymała się piłka. I choć
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każde spotkanie jest na swój sposób trudne, to po meczu o wejście do
finału czułyśmy największy niedosyt - mówi trenerka akademiczek.
Energa na europejskich salonach?

I

cej czasu. Jest to jednak rywalizacja sportowa, która napędza je do
działania – wyjaśnia Anita Unijat.
Poza przygotowaniem fizycznym ważne jest także przygotowanie
mentalne. – Trening fizyczny to ciężka praca i czasami zawodnik nie
może sobie poradzić z presją i zadaniami, jakie ma przed sobą. Praca
z psychologiem ma duże znaczenie. Mamy to szczęście, że trafiliśmy
na Aleksandrę Zienowicz-Wielebską, która jest dobrym duchem
drużyny – dodaje Anita Unijat.

Trzecie miejsce na ligowym podium daje koszaliniankom możliwość
zaprezentowania się na europejskich arenach. W zeszłym sezonie
Energa AZS Koszalin zrezygnowała ze startów ze względu na brak
zabezpieczenia w budżecie. - Mamy powtórkę z poprzedniego sezonu, gdzie też dostaliśmy przepustkę na europejskie parkiety, natomiast względy finansowe spowodowały, że do tych rozgrywek się nie
zgłosiliśmy. Najbardziej żal było mi dziewczyn, ponieważ one swoją
postawą na boisku zasłużyły na te występy. Nie chciałbym, żeby sytuacja powtórzyła się w tym roku. Prowadzimy rozmowy z naszymi
partnerami i sponsorami odnośnie zwiększenia środków finansowych, które umożliwiałyby nam starty w Europie. Dziewczyny wiedzą jednak, że ani złotówka z budżetu ligowego nie zostanie przeznaczona na europejskie puchary, ponieważ to z automatu spowoduje,
że nie będziemy mogli zamknąć budżetu na sezon 2019/2020. Decyzję o startach musimy podjąć do końca sierpnia, a więc mamy jeszcze
trochę czasu na negocjacje - wyjaśnia Roman Granosik.

Teraz dla drużyny nadszedł czas na zasłużony odpoczynek, jednak
cel na przyszły sezon jest już znany. – Na pewno będziemy walczyli
o najlepszą czwórkę, a jeśli damy radę zdobyć coś więcej, to będzie
to dodatkowym plusem – mówi prezes klubu.

Trenerz,y, czyli Anita Unijat i Waldemar Szafulski

20 lat na parkietach
Wywalczony medal jest podwójną nagrodą dla kibiców i zespołu,
ponieważ w tym roku klub obchodzi 20-lecie istnienia. Możliwość
zaprezentowania się w Europie byłaby dla biało-zielonych dodatkowym wyróżnieniem. - Dodatkowych imprez i atrakcji nie przewidujemy. Skupiamy się na tym, by przygotować się do nowego sezonu,
ponieważ na pewno będzie on trudniejszy. Wejdziemy do ligi zawodowej, w której rozgrywki będą się odbywały w nowej formule. W lidze ma być tylko osiem najlepszych zespołów. Każdy z nich rozegra
po cztery mecze z każdą inną drużyną – tłumaczy Roman Granosik.
„Stawiamy na młodość”
Nowy sezon to nie tylko zmiany w lidze, ale także zmiany w klubie.
– Zawsze staramy się, by były to zmiany kosmetyczne, a nie rewolucyjne. Dziś mogę powiedzieć, że dochodzą do nas dwie nowe zawodniczki. Chcemy stawiać na młodość, bo wiemy, że w przyszłości
to one będą decydowały o grze zespołu. Dodatkowo staramy się
podpisywać dłuższe kontrakty, by co roku dziewczyny nie musiały
się dopasowywać do siebie od nowa – mówi prezes klubu.
Po zakończeniu tegorocznych rozgrywek zespół opuściły dwie
zawodniczki – Klaudia Domaros oraz Tamara Sambatian, która po
czterech latach występów w PGNiG Superlidze będzie kontynuować karierę w lidze rumuńskiej. – Na początku sezonu zawsze jest
dużo pracy, szczególnie jeśli z drużyny wypada kilka podstawowych
zawodniczek. Myślę jednak, że ilość meczów sparingowych rozgrywanych przed sezonem będzie wystarczająca, by dziewczyny
dobrze poczuły się na swoich pozycjach. Sezon jest długi i biało-zielone na pewno się zgrają – dodaje Anita Unijat, którą w przyszłym
sezonie, razem z Waldemarem Szafulskim, ponownie zobaczymy na
ławce trenera.

Skład drużyny w sezonie 2018/2019
Bramkarki: Izabela Prudzienica, Aleksandra Sach
Skrzydłowe: Paulina Tracz, Klaudia Domaros,
Dominika Han, Gabriela Urbaniak, Natalia Volovnyk
Rozgrywające: Marcelina Budnicka, Adrianna
Nowicka (kapitan), Romana Roszak, Monika Michałów,
Tamara Sambatian, Paula Mazurek, Natalia Striukowa,
Martyna Borysławska
Obrotowe: Kamila Kaczanowska, Hanna Rycharska,
Marta Tomczyk

Dobry duch drużyny
Jak podkreśla trenerka, to właśnie dobre zgranie zespołu i ciężka
praca są kluczem do sukcesu. – U nas nie ma indywidualności. Zdobyłyśmy medal, ponieważ ten zespół to prawdziwa drużyna. Każda
z dziewczyn na boisku spełnia konkretne zadania – jedna jest od
rzucana, druga od obrony, trzecia od dogrywania. Kibice może tego
nie widzą, ale żeby zdobyć bramkę, każda z nich musi wykonywać
swoją pracę jak najlepiej. Oczywiście wśród dziewczyn pojawia rywalizacja, ponieważ każda z nich chce spędzić na boisku jak najwię-
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Zjazd Absolwentów na 70-lecie „Bronka”
Święto szkoły, święto miasta
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego ma 70 lat. Ten piękny jubileusz będzie
obchodzić we wrześniu 2019 roku. Zjazd absolwentów – po raz trzeci – organizuje Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół „Bronka”. Program już jest, zapisy trwają. Początek: 13 września, w piątek.

I

I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie powstało w 1949 roku
(wówczas jako Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). Jego pierwszym dyrektorem był Wacław Witczyński. Początkowo mieściło się w jednym ze skrzydeł budynku przy ul.
Jedności 9, dzieląc mury, boisko i dziedziniec z innymi działającymi
tam placówkami edukacyjnymi. W roku 1965 przeniosło się na ulicę
Chełmońskiego 7, pierwszego wybudowanego po II wojnie światowej budynku szkolnego. Działa w nim do dziś.

szkoła, w obecności wdowy po Władysławie Broniewskim, otrzymała sztandar. W kronice pozostał jej pełen wzruszenia pamiątkowy wpis. Na początku roku szkolnego 1983/1984 obie szkoły
zostały połączone w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
Władysława Broniewskiego, a rozłączyły się w roku 2002 roku. Od
tego momentu do dziś II LO funkcjonuje jako samodzielna szkoła.
Jej mury opuściło dotąd ponad 10 tysięcy absolwentów. Wśród nich
są osoby tak znane jak Marek Kamiński, Stanisław Ciosek, Małgorzata Hołub, Beata Pawlikowska czy Ryszard Ulicki. Grono pedagogiczne liczyło przez siedem dekad 550 nauczycieli.

Swoje imię – Władysława Broniewskiego – szkoła otrzymała 16
lutego 1962 roku. Miesiąc później miała już oficjalną nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie, która obowiązywała do 1963, kiedy podstawówka została przeniesiona do innej siedziby. W 1967 roku do
„Bronka” dołączyło Liceum dla Pracujących pod dyrekcją Romana
Sierocińskiego, powstałe w 1946 roku. 30 października 1968 roku

I

Początkowo tegoroczny Zjazd Absolwentów miał odbyć się
w czerwcu, jednak z wielu powodów termin okazał się niefortunny,
a lista uczestników zbyt skromna. Stąd przeniesienie uroczystości
na wrzesień. Impreza potrwa dwa dni. Organizatorzy podkreślają,
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że będzie nie tylko świętem szkoły, ale i miasta. W końcu istniejąca
od 1949 roku szkoła jest ważną częścią jego tożsamości.

Agnieszka Czajkowska wspomina: – Pierwszy zjazd, w którym brałam
udział, miał miejsce w 1999 roku, na pięćdziesięciolecie II LO. Dowiedziałam się o nim przypadkiem, namówiła mnie koleżanka. Byłyśmy
jedyne z mojego rocznika, najmłodsze, ale bawiłyśmy się świetnie.
Spotkałyśmy naszych nauczycieli, zwiedzałyśmy szkołę, bal był jak zawsze fantastyczny. Atmosfera za każdym razem jest inna, ale zawsze
super. Ludzie mają sobie mnóstwo rzeczy do opowiedzenia, wymieniają się wspomnieniami, wzruszają. Nie mogą się ze sobą nagadać.

Obchody 13 września rozpocznie przemarsz uczniów, nauczycieli,
absolwentów i przyjaciół, który ulicami miasta dotrze pod ratusz.
Finałem będzie koncert „Bronek Koszalinowi” na Rynku Staromiejskim. – To będzie fajne, kolorowe, wesołe widowisko – zapowiada
Agnieszka Czajkowska, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół „Bronka”, rocznik matury: 1988. – Marzy nam się, żeby
na scenie wystąpili absolwenci liceum, a na pewno pojawią się artyści koszalińscy.

– Zazwyczaj już po godzinie, towarzystwo zaczyna się mieszać –
uśmiecha się Leszek Kołecki. – Nie tylko rocznikami. Uczniowie integrują się z nauczycielami, bywa że przechodzą z nimi na „ty”. Nagle
okazuje się, że surowy profesor prywatnie jest przesympatycznym
człowiekiem. Można z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na siebie, szkołę. To są niezapomniane wrażenia.

Drugi dzień obchodów rozpocznie poranna msza święta w katedrze. Przedpołudnie uczestnicy zjazdu spędzą na pikniku integracyjnym na dziedzińcu szkolnym II LO. Będzie to rodzaj rozgrzewki
przed najważniejszą, główną częścią zjazdu: Balem Absolwenta
w Minibrowarze Kowal. Muzycznie poprowadzi go Hirek Wrona,
dziennikarz, producent muzyczny, DJ.

Zjazd Absolwentów jest opłacany wyłącznie z biletów wstępu.
Dlatego tak ważne jest, by nie zapisywać się na ostatnią chwilę, ale
z wyprzedzeniem, pozwalającym na swobodę organizacji. Koszt
wzięcia udziału w pikniku to 30 zł, w balu – 250 zł.

Zjazdowi będzie towarzyszyć honorowa zbiórka krwi oraz rejestracja dawców szpiku „Przelew życia”, licytacje, w tym dwóch wycieczek do Skandynawii! W planach jest też turniej brydża między
uczniami (przy II LO działa Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy „Szlemik”) a absolwentami.

Listy roczników są umieszczone na stronie bronek.koszalin.pl. Tam
można także znaleźć wszelkie przydatne informacje.
Historia szkoły na podstawie publikacji okolicznościowej „50-lecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie”, wydanego w 1999 roku

„Bronek” ma za sobą kilka zjazdów. Stowarzyszenie zorganizowało
trzy z nich. W pierwszym, w 2009 roku, uczestniczyło 460 osób.
– Sześćdziesięciolecie liceum przypadło na rozkwit portalu Nasza
Klasa – mówi Leszek Kołecki, prezes Stowarzyszenia, matura 1977.
– Ludzie niezwykle entuzjastycznie reagowali na takie inicjatywy.
Mieli ze sobą bieżący kontakt za pośrednictwem portalu, łatwo
było im się zorganizować, działał czynnik sentymentalny. Po prostu
chcieli się spotkać „w realu”. Później zainteresowanie nieco osłabło.
W 65-leciu uczestniczyło 350 osób. Nie ukrywam, że obecna liczba zapisanych uczestników nie jest imponująca, ale wciąż liczymy,
że finalnie będziemy świętować w równie licznym, co dawniej, lub
większym gronie.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Bronka”
powstało z inicjatywy Wiktora Kamieniarza, po objęciu przez niego stanowiska dyrektora szkoły. Jednym
z założeń była integracja środowiska szkoły – byłych
absolwentów i ówczesnych uczniów. Oficjalnie powołane zostało w 2008 roku, a w rok później zorganizowało Zjazd Absolwentów na jubileusz 60-lecia II LO.
Kilka lat temu Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, a tym samym możliwość
pozyskiwania pieniędzy z 1 procenta podatków.
Wspomagane przez sponsorów wspiera finansowo
uczniów w trudnej sytuacji, opłaca dokształcanie do
egzaminów do „Bronka”, funduje nagrody w szkolnych
konkursach. Obecnie prowadzi zbiórkę na rozbudowanie klasy informatycznej.

Najczęściej na zjazdy przyjeżdżają absolwenci 20 lub 30 lat po maturze. Bywają też uczniowie bardzo dawnych roczników. To samo
dotyczy pedagogów. – Wydaje się, że starsi ludzie czują większą
więź ze szkołą niż młodzi – mówi Leszek Kołecki. – Co ciekawe,
częściej są to osoby mieszkające poza Koszalinem, nawet za granicą, rzadziej koszalinianie. Chcielibyśmy szczególnie ich zachęcić do
udziału w zjeździe. Tych osób jest mnóstwo, czasem II LO kończyły
kolejne pokolenia tej samej rodziny. Staramy się do nich dotrzeć na
różne sposoby – poprzez media, stronę internetową, media społecznościowe.

I

I

119

I

I

SPOŁECZE Ń STWO

I

Post Scriptum
Wspomnienie lat spędzonych w „Bronku” naprawdę mnie wzrusza. Nie wiem, czy były najpiękniejsze,
ale na pewno niezapomniane. Naukę w szkole rozpoczęłam w 1994 roku. Pierwsze dwa lata trwale
zniechęciły mnie do przedmiotów ścisłych. I do szkoły w ogóle. Z podstawówki, gdzie na uczniów
dmuchano i chuchano, a największym stresem była recytacja wiersza na środku klasy, trafiłam do miejsca,
gdzie nikt się z nami nie patyczkował. Poza tym wylądowałam w klasie biologiczno-chemicznej (wychowawcą był Zenon Plata), co było lepsze tylko od umieszczenia mnie w klasie matematyczno-fizycznej.
Po dwóch latach przeniosłam się do klasy humanistycznej i robiłam głównie to, co od zawsze lubiłam:
czytałam i pisałam. Szkołę z tego czasu wspominam naprawdę entuzjastycznie.

G

rzyskie zmieniały się jak w kalejdoskopie, a szczegóły omawialiśmy
w tzw. palarni za szkolnym śmietnikiem (oczywiście nikt nie palił
papierosów!!!), na parapetach, w bufeciku z pączkami, na korytarzach pod klasami, doprowadzając nauczycieli do szału siedzeniem
na ziemi. Każdy z nas wyglądał inaczej, a im dziwniej, tym lepiej. Nie
mieliśmy telefonów komórkowych, Internetu, wypracowania pisaliśmy odręcznie, komputer miało niewielu z nas. Czytaliśmy mnóstwo książek, zdarzało nam się amatorsko dyskutować o filozofii
Schopenhauera, bo nigdy później tak dobrze nie rozumie się bólu
istnienia, jak w wieku 16 lat. Na wycieczkach szkolnych poświęconych wizytom na wystawach oraz zwiedzaniu zabytków celebrowaliśmy raczej sztukę życia towarzyskiego niż samą sztukę.

eneralnie lata liceum pamiętam przez pryzmat ludzi. Nauczycieli – tych... trudnych, ale i wspaniałych, jak Zbigniew
Molesztak, historyk uwielbiany przez kolejne pokolenia
absolwentów. Surowy, nieprzejednany w stosowaniu swoich zasad
nauczania, wymagający, ale przy tym sprawiedliwy, konsekwentny,
prowadzący lekcje z pasją, człowiek ogromnej wiedzy i sympatii
do młodzieży. Historii nie znosiłam, mimo to zdałam z niej maturę.
Cudem. Opanowałam bowiem jedynie Polskę pierwszych Piastów
i taki temat pojawił się na egzaminie.
Miło wspominam także dyrektor Zofię Molesztak, dzięki której do
dziś potrafię złożyć zdanie po łacinie i Wincentego Kuklińskiego –
wychowawcę w klasie humanistycznej, u którego zaliczyłam jedyną
w życiu jedynkę z polskiego za uporczywe nieprzeczytanie „Potopu”. Dzięki profesor Małgorzacie Gonet udało mi się nie tylko zdać
do następnej klasy z chemii, ale też nie wysadzić szkoły podczas
przeprowadzania eksperymentów. Zdarza nam się spotkać na ulicy
i spędzić dłuższą chwilę na pogawędce.

Szkolną ławkę – dosłownie! – dzieliłam z Anną Popławską i Agnieszką Gontar, przez chwilę także ze śp. Julią Markowską (Julka zmarła kilka lat temu). Ławka musiała mieć specyficzne właściwości, bo
wszystkie pracujemy lub pracowałyśmy w mediach. O losach zawodowych pozostałych kolegów z obu klas wiem niewiele. Niektórzy
zostali prawnikami, lekarzami, wykładowcami uczelni. Dotąd – niestety – nie udało nam się spotkać w komplecie. Może czas to zmienić?

Szkoła nie była tak piękna jak dziś, ale miała niepowtarzalny klimat
i urok, który jej pozostał. Pamiętam każdy ówczesny zakątek. Wszyscy byliśmy wtedy zakochani, raczej nieszczęśliwie. Sytuacje towa-
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Przyszli kilkuletni uczniowie przed jeszcze nieukończoną szkołą.

Pomagam jak umiem
Każdy wyjazd Marty Wapondi Gbati-Piaskowskiej do Togo oznacza, że w jej rodzinnym Bassar
coś się zmieni. Ostatnio z uzbieranych przez nią pieniędzy powstał trzeci, bardzo potrzebny budynek
miejscowej szkoły podstawowej przeznaczony dla najmłodszych uczniów. Teraz pani Marta zaczyna
zbierać na instalację elektryczną, bo w szkole nie ma prądu. Mówi o tym gdzie tylko może. Apeluje
również do Czytelników „Prestiżu” o wpłaty na użyczone przez księży werbistów subkonto bankowe.

J

ak podkreśla Marta Wapondi Gbati-Piaskowska, poprosiła
księży werbistów o możliwość skorzystania z ich konta, żeby
zapobiec podejrzeniom, że jest interesowna i że używa podarowanych pieniędzy na swoje potrzeby. W rzeczywistości do tego co
wpłacą darczyńcy, dokłada zawsze również coś od siebie, choć jej
możliwości finansowe są skromne.

dzaliśmy z Romanem dużo czasu, zbliżyliśmy się do siebie. Inni księża i siostry zakonne widziały, co się dzieje. Wnioskowali do przełożonych w Polsce, by zabrali Romana z Togo. I tak się stało. Wrócił do
Polski, ale tylko na chwilę – mów pani Marta.
Roman zdecydował, że zaproponuje Marcie małżeństwo i przyjazd
do Polski. Wystąpił – zgodnie z kościelnymi procedurami – o zwolnienie z obowiązków stanu kapłańskiego i je uzyskał. Nadal jednak
utrzymywał ze zgromadzeniem księży werbistów kontakty, które
po jego śmierci przed 10 laty kontynuuje Marta.

Marta to jej imię z chrztu, które nosi obok pierwotnego - Wapondi.
Jako jedyna z dziewięciorga rodzeństwa ukończyła szkołę podstawową. I to tylko dzięki temu, że zanim szła na lekcje, każdego dnia
rano pracowała, pomagając mamie.

Początki wspólnego życia były dla obojga trudne. On musiał odbyć dodatkowe studia, by móc pracować jako terapeuta w ośrodku szkolno-wychowawczym, ona zaś musiała zaaklimatyzować się
w obcym kraju i trudnym dla niej klimacie. W Polsce znalazła się
w 1989 roku i jak wspomina, przeżyła szok: listopad, krótkie i zimne
dni, trudności z zakupem produktów żywnościowych jakie znała.
Jednak z czasem sprawy układały się coraz lepiej. Urodziły się dwie

Los uśmiechnął się do niej, bo mogła uczyć się dalej w technikum prowadzonym przez siostry zakonne. Ale nadal pracowała –
w kuchni ośrodka misyjnego.
W szkole poznała swojego przyszłego męża. Młody ksiądz z Polski
był katechetą. To on namówił Wapondi do przyjęcia chrztu: - Spę-
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córeczki. Rodzina osiadła na stałe w Modrzewcu pod Świdwinem,
gdzie Roman znalazł pracę zgodną z nowym wykształceniem,
a Marta pracowała jako szkolna sprzątaczka. Ale przyszła choroba
Romana i ciężka – ostatecznie przegrana – trzyletnia walka z nowotworem.
Marta została sama z obowiązkami mamy dwóch dorastających
i studiujących dziewcząt. Kiedy otrząsnęła się z najgorszego, myślała coraz częściej o swoich bliskich w Togo. To dlatego siedem lat
temu pojechała odwiedzić ich po raz drugi od momentu opuszczenia
Afryki.
Polska była już krajem względnie zamożnym, a w Togo nic się nie
zmieniło, a może nawet pogorszyło. Zobaczyła w rodzinnym Bassar
zniszczoną szkołę, w której w dramatycznie złych warunkach uczyło się kilkaset dzieci.

Pora żniw. W Togo nadal niemal 70 procent społeczeństwa utrzymuje się z rolnictwa.
Dominują proste uprawy, a podstawą codziennego menu jest kukurydza, proso, fasola.
Koszt dziennego wyżywienia jednej osoby to mniej niż równowartość złotówki.

Postanowiła działać: - Ja wiem, jaką wartość ma wykształcenie –
mówi. – Sama, żeby się uczyć, musiałam pracować. I taki jest nadal
los większości dzieci w Togo. Tylko dzięki wykształceniu mają one
szansę na lepsze życie. To co mogłam zrobić, to poprosić ludzi w Polsce o pomoc.
Najpierw zawiozła dwa tysiące złotych od siebie, potem udało się
uzbierać 12 tysięcy złotych. Mało? Na warunki tongijskie to ogromna kwota – równowartość ośmioletnich zarobków jednej osoby na
państwowej posadzie. Trzeba pamiętać, że Togo to jeden z najbiedniejszych krajów świata z produktem krajowym brutto na głowę
mieszkańca wynoszącym 670 dolarów amerykańskich rocznie
(dane wg Banku Światowego z 1918 roku; polskie PKB per capita
wynosi 15 431 dolarów).
Togo uzyskało niepodległość w 1960 roku. Wcześniej było protektoratem niemieckim, a później po połowie francuskim i brytyjskim.
Rebelie i walka o władzę rujnowały kraj, który obszarowo mniejszy od Polski sześć razy, zamieszkiwany jest przez około sześć
milionów ludzi mówiących w 45 dialektach. Według najnowszych
danych statystycznych 40 proc. Togijczyków to analfabeci. Nie ma
tam żadnej zorganizowanej przez państwo opieki medycznej. Leczyć się można tylko za prywatne pieniądze, a tych brakuje większości ludzi. Utrzymują się – o ile w ogóle pracują – po połowie
z drobnego handlu i rolnictwa. Budownictwo i przemysł mają marginalne znaczenie. Kraj poza złożami fosforatów nie ma żadnych
surowców naturalnych.
Marta najpierw sfinansowała wykonanie 20 ławek szkolnych i 20
taboretów dla dzieci ze szkoły w Bassar. Później miał się odbyć
remont dachu , ale pilniejszą potrzebą okazało się otynkowanie
i pomalowanie ścian oraz zrobienie schodów. Kolejny etap to wspomniany nowy dach.

Ludzie potrafią cieszyć się z każdego drobiazgu – przekonuje
Marta Wapondi Gbati-Piaskowska. Na zdjęciu młoda mama
z córeczką i darami przekazanymi przez starszą z córek pani Marty.

Wnętrze jednego z wcześniej wyremontowanych
staraniem pani Marty budynków szkolnych w Bassar.

Pieniądze wpłacają indywidualni darczyńcy, ale większość Marta
zdobywa sama - na przykład sprzedając kalendarze ze zdjęciami
swojego autorstwa. Gości również w polskich szkołach, gdzie opowiada dzieciom o Togo i zbiera datki.
Przy okazji niedawnego pobytu w Afryce Marta Wapondi Gbati
-Piaskowska mogła zobaczyć budowę trzeciego budynku szkolnego
w Bassar, przeznaczonego dla najmłodszych dzieci, a sfinansowanego ze zbiórki przez siebie zorganizowanej: - Ludzie wpłacają pieniądze na subkonto u polskich werbistów, oni przelewają je werbistom
w Togo, a tam są kupowane za to materiały budowlane. Ten osobny
budynek dla osiemdziesięciorga maluchów był konieczny, bo wcześniej uczyły się one ze starszymi dziećmi w okropnych warunkach
i ścisku.
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W budowie uczestniczyła cała społeczność wioski. Prace nadzorował jeden z księży, werbista Hindus, który jest również nauczycielem. Powstał budyneczek, który nam wydałby się bardziej dużą altaną niż szkołą w naszym znaczeniu, ale w tamtym klimacie okazuje
się w zupełności wystarczający.
Pani Marta komentuje: - To nie jest ostatnia potrzebna tam rzecz.
W całej szkole nie ma elektryczności. Postanowiłam, że znowu poproszę ludzi w Polsce o pomoc. Jak się uda uzbierać pieniądze, do
szkoły zostanie doprowadzony prąd i zostaną zainstalowane liczniki
przedpłatowe. Dzięki temu będzie można używać tam na przykład
komputerów. To znaczy jak się uda na nie znaleźć pieniądze… To
studnia bez dna, ale uważam, że pomagać trzeba. Ja znalazłam się
w lepszych warunkach życiowych i na ile mogę i umiem, to pomagam.

Drewno jest najdroższym z materiałów budowlanych. Dlatego to, które posłużyło za
więźbę dachową nowego budynku, było przechowywane w otoczonej murem posesji
należącej zamożnego mieszkańca Bassar. Pierwszy z prawej stoi hinduski duchowny,
który z ramienia zgromadzenia księży werbistów doglądał budowy.

W Togo, jak w całej Afryce, jest bardzo wysoki przyrost naturalny.
Co drugi mieszkaniec kraju nie przekroczył 18. roku życia! Dla porównania: w Polsce zaledwie co piąty. Zdobycie wykształcenia jest
dla Afrykanów szansą lepszego życia – często na emigracji, którą
ułatwia fakt, że nauka szkolna odbywa się w języku francuskim
i według francuskich standardów. W coraz większej liczbie szkół
dzieci od małego uczą się zresztą również języka angielskiego albo
niemieckiego. – Matura i nawet studia nie dają gwarancji pracy na
miejscu i w wyuczonym zawodzie. Młodzi ludzie łapią się jakiegokolwiek zajęcia, a wielu szuka szczęścia za granicą – mówi pani Marta. – Sfrustrowani starają się wyjechać na przykład do Europy. Jeśli
tam się znajdą, pomagają rodzinom. Nasze pięć złotych wystarcza
na wyżywienie jednej osoby przez tydzień.
Marta przywiozła dary również
dla jednego z pobliskich przedszkoli.

Jak podkreśla pani Marta, mimo biedy i trudnych warunków życia
Togijczycy to ludzie pogodni i życzliwi. Potrafią się cieszyć z tego
co mają. Potrafią również okazać wdzięczność, kiedy spotyka ich
wsparcie.

Sześciomilionowa ludność Togo to mieszanka języków
i religii. Zgodnie żyją obok siebie chrześcijanie (połowa
ludności – po równo: katolicy i protestanci), muzułmanie (ok. 20 proc.) i wyznawcy lokalnych obrządków
– głównie animizmu. Tymczasem w nieodległej, dużo
bogatszej i większej Nigerii (200 mln mieszkańców),
nie ma dnia, by z rąk wyznawców islamu nie ginęli
chrześcijanie.
Niestety, tak wygląda większość wiejskich szkół w Togo.

Marta Wapondi Gbati-Piaskowska z nauczycielami
z Bassar. Mężczyzna z prawej to dyrektor szkoły,
muzułmanin. Inni nauczyciele to chrześcijanie.

Jeśli mają Państwo wolę wspomóc to, co robi Marta
Wapondi Gbati-Piaskowska na rzecz szkoły w Bassar,
mogą to Państwo uczynić, wpłacając dowolną kwotę
na otwarte przez księży werbistów subkonto:
Referat Misyjny Księży Werbistów,
14-520 PIENIĘŻNO
Nr rachunku 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
z dopiskiem „SZKOŁA TOGO”
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W prace angażowała się cała społeczność, również dzieci.
Na swoich głowach nosiły one do wnętrza szkoły glinę, która
posłużyła za podstawę do wylania później betonowej podłogi.

I

Na szkole zawisła tabliczka z informacją, że do jej zbudowania przyczynili się między
innymi słuchacze Polskiego Radia Koszalin. Radio w audycjach red. Andrzeja
Rudnika zachęcało do pomocy na rzecz dzieci z tongijskiego Bassar.

Wnętrze nowej szkoły: wszystko nowe, świeże i jasne

Szkoła gotowa. Za chwilę pierwszą lekcję odbędą w niej najmłodsi uczniowie.

W środku siedzi Marta Wapondi Gbati-Piaskowska.
Każda jej wizyta w Bassar to okazja do wielu spotkań.
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KPPD SA – nie tylko drzwi i podłogi
Blat jest dla mebli tym, czym porządny parkiet dla podłogi. Jako jeden z najbardziej eksploatowanych
i zarazem eksponowanych elementów w domu wymaga przemyślanych zakupów. Kryteria są dwa:
wytrzymałość i estetyka. W Składzie Fabrycznym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu
Drzewnego SA (KPPD SA) poza blatami drewnianymi, znajdziemy ponad sto wzorów laminowanych.
szość laminatów się nie rysuje i nie plami – a także szeroki wybór
kolorów i wzorów. Znajdziemy wśród nich ukochane przez polskie
domy „marmury” i „granity”, laminaty jednolite, w różnej kolorystyce, ale także faktury przypominające drewno. – Nie trzeba ich
niczym zabezpieczać, wystarczy kupić i zamontować – mówi Piotr
Katarzyński.
Drewno nie jest tak odporne na zarysowania i uszkodzenia jak laminat, ale można jego trwałość wzmocnić poprzez olejowanie. – To
także najszybszy i prosty sposób na odnowę drewna – dodaje Piotr
Katarzyński, dyrektor KPPD. – Oleje są pochodzenia naturalnego,
a więc bezpieczne dla zdrowia. Można użyć bezbarwnych i zachować naturalny, surowy wygląd blatu, albo barwionych i zmieniać kolor w zależności od upodobań. Drewno wystarczy lekko przetrzeć
papierem ściernym, polakierować czy pomalować i w ten sposób
z powodzeniem je odświeżyć. Wbrew pozorom drewniany blat co
jakiś czas poddawany nieskomplikowanej renowacji, może służyć
nam dekady. Laminowany, gdy się zużyje lub zmatowieje, a to częste
choćby w przypadku blatów na tzw. wysoki połysk, trzeba po prostu wymienić.

B

latom stawia się wysokie wymagania. Powinny być odporne
na wilgoć, temperaturę, zarysowania oraz solidne skoro mają
nam służyć lata. Stawiamy na nich naczynia, gotujemy, siekamy. W przypadku kuchni, blat musi być zatem również bezpieczny
w kontakcie z żywnością. Niemniej ważna jest estetyka. Dobrze dobrany blat potrafi odmienić nie tylko kuchenną zabudowę, ale i całą
przestrzeń. Czasem, zamiast gruntownego remontu, warto pokusić
się o wymianę tylko tego elementu i stosunkowo niewielkim kosztem zmienić styl pomieszczenia.

Wysokiej jakości preparaty do impregnacji i renowacji drewna (wewnątrz i na zewnątrz), oleje, lakiery i farby, podobnie jak elementy
niezbędne do montażu blatów można oczywiście kupić w KPPD SA.
Zabudowa kuchenna czy stół to standardowe zastosowanie blatów,
ale warto wyjść poza schematy, co zresztą jest jedną z silnych tendencji we współczesnej architekturze wnętrz. Grubość płyt pozwala na ich różne, także nietypowe rozwiązania. Cienkie sosnowe deski mogą posłużyć do zbudowania lekkich, geometrycznych szafek
czy subtelnych półek na bibeloty. Grubsze blaty – dębowe czy bukowe – doskonale nadają się na biurka czy okazałe stoły. Świetnym
pomysłem jest wykorzystanie ich do budowy mocnych regałów na
książki, zwłaszcza gdy mamy ich w domu dużo. Tu liczy się przede
wszystkim wytrzymałość drewna na duży ciężar. – Półki co prawda będą wymagały dodatkowego wsparcia, ale wystarczy jedno,
środkowe, by utrzymać je w linii prostej – mówi Piotr Katarzyński.
–Ograniczeniem wykorzystania blatów jest właściwie wyłącznie
nasza fantazja.

Jeśli chodzi o uniwersalność – drewno nie ma konkurencji. Pasuje
do każdego stylu, koloru, materiału i faktury mebli. Sprawdza się we
wnętrzach w stylu rustykalnym, ale i loftowym, tradycyjnym i nowoczesnym. Pięknie wygląda pozostawione samo sobie, nie gorzej
pomalowane. Opiera się okresowym modom i właściwie nigdy nie
wypadło z wnętrzarskich łask. Zawsze było cenione jako elegancki
materiał do wykończenia czy wystroju wnętrz, dziś ceni się drewno podwójnie, bo jest odpowiedzią na wszystkie aktualne trendy:
ekologię, naturalność, estetykę prostoty. Drewno nadaje wnętrzom
elegancji, charakteru, wigoru, a co istotne – zachowuje urodę nawet, gdy się zestarzeje.
W roli blatu najlepiej sprawdzi się drewno dębowe, bukowe i sosnowe i takie możemy kupić w KPPD SA. Blaty mają 28 i 38 mm
grubości, sosnowe – 20 mm. Szerokości blatów obejmują wymiary
standardowe, a więc 60 cm (w przypadku drewnianych także też
62,5 i 65 cm) oraz 80 cm, ale są i szerokie 120 cm. Można ich użyć na
przykład do wykończenia stołu, jak zbudowania niezwykle obecnie
modnej kuchennej wyspy. Standardowa długość drewnianego blatu
to 3 metry – można go na miejscu dociąć pod wymiar.
O najwyższej jakości oferowanego w KPPD drewna nie trzeba nikogo przekonywać – przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących
w kraju producentów tarcicy, pozyskiwanej z najlepszych źródeł.
Wystarczy wspomnieć, że w blaty w KPPD SA zaopatruje się jedna
z ulubionych sieci sklepów z wyposażeniem wnętrz.
Poza drewnianymi, KPPD ma w ofercie także blaty laminowane
uznanych producentów. Ich zaletą jest na pewno odporność – więk-
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Zwycięstwa 126
– najbardziej biznesowy adres w Koszalinie

foto. Agnieszka Orsa

To, że w willi przy ulicy Zwycięstwa 126 mają siedzibę instytucje i firmy, które za swoją misję
przyjęły wspieranie biznesu, nie jest przypadkiem. Najpierw znalazł tam dla siebie miejsce Instytut
Dobrych Praktyk Biznesowych, po nim Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Później wprowadziły
się cztery młode, prężne firmy.

P

iotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wspomina: - Z Marcinem Zarębskim, właścicielem Instytutu Dobrych Praktyk Biznesowych, w którego dyspozycji
była cała powierzchnia w willi przy ulicy Zwycięstwa 126, doszliśmy
w pewnym momencie do wniosku, że byłoby to odpowiednie miejsce dla Izby. Odpowiednio wygodne i prestiżowe. Później w sposób
naturalny przyszła myśl, by zaprosić firmy należące do KIPH. I tak
się stało. Wszystkich „lokatorów” łączy to, że działają na rzecz biznesu lub w otoczeniu biznesu.

Polsko-Radzieckiej. Starsi koszalinianie pamiętają zapewne działającą tam kawiarnię Kalinka i kino Młodość. Po przemianach ustrojowych przez niemal 20 lat obiekt stał pusty i marniał. Przejęty przez
prywatnego nabywcę i odnowiony pod nadzorem konserwatora
zabytków, zamienił się w eleganckie biura. Dodatkowo na parterze
znajdują się w nim dwie sale szkoleniowe dla małych i średnich grup.
Prezentujemy Państwu instytucje i firmy działające pod adresem
Zwycięstwa 126, a są to: wspomniany już Instytut Dobrych Praktyk
Biznesowych, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Centrum
Szkoleniowe Edu4U, Quadrivium Firma Konsultingowa Anna Kalinowska, Agencja Social Media Wypisz Wymaluj oraz Arena Centrum Języków Obcych.

Miejsce jest bardzo charakterystyczne. W okresie przedwojennym
było ono domem bogatego lekarza. Jak ustalił na naszą prośbę pan
Krzysztof Urbanowicz, interesujący się dziejami Koszalina historyk-amator, książka adresowa z lat trzydziestych XX wieku wskazuje
nazwisko dra Feliksa Gellerta. Pod tym adresem prowadził on praktykę lekarską i mieszkał.

Wszyscy ze sobą współpracują i stosują dobre praktyki biznesowe.
Każda z firm ma ogromny potencjał rozwojowy i jest na swój sposób
unikatowa. Decydując się na współpracę z każdą z nich, klient otrzyma wysoką jakość usług i pełen profesjonalizm.

Po wojnie willa służyła mi.in. za siedzibę Towarzystwa Przyjaźni
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Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa stanowi platformę współpracy osób o różnorodnym
doświadczeniu. Czasami są to wprost wspólne interesy, bo przecież skoro są w naszym gronie
firmy oferujące określone produkty czy usługi, dlaczego szukać ich gdzieś indziej. - Inna forma
współpracy to wymiana doświadczeń – mówi Piotr Huzar, prezes Izby. - Większości działań postronny
obserwator nie widzi, bo skierowane są do naszych członków. Są jednak również takie, które kierujemy
do całego środowiska gospodarczego Koszalina i oraz takie, które promują przedsiębiorczość i sukcesy
koszalińskich przedsiębiorców.

C

yklicznym, prestiżowym, a kontynuowanym od 2002 roku
tego typu wydarzeniem jest konkurs Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku. - Podczas tegorocznej gali, zaplanowanej na 19 czerwca, wręczymy w sali Filharmonii Koszalińskiej
nagrody najlepszym firmom roku 2018. Zaprosimy uczestników gali
również na inspirujący wykład, który wygłosi Adam Rogala, dziennikarz i prezenter czołowych stacji telewizyjnych prowadzący szkolenia z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych. Będzie również
akcent muzyczny, czyli występ koszalińskiego zespołu Bacteryazz,
który tym razem zagra akustycznie.
Kapitułę nagrody stanowi Rada Koszalińskiej Izby Przemysłowo
-Handlowej. Nie oznacza to, że laureatami mogą być tylko firmy należące do Izby. Nagroda może przypaść każdemu przedsiębiorstwu
działającemu na trenie pomorza środkowego, o ile zostanie ono
nominowane przez członka Izby. Znajdująca się w kwestionariuszu oceny pozycja „Przynależność do organizacji otoczenia biznesu
i społeczna odpowiedzialność biznesu” również nie oznacza, że więcej punktów w tej kategorii otrzymują firmy „izbowe” – premiowana jest każda aktywność niezależnie w jakiej organizacji otoczenia
biznesu firma się zrzesza. Znaczenie ma również zaangażowanie
wykraczające poza sprawy biznesowe.
Piotr Huzar mówi: - Izba zrzesza firmy, ale w gruncie rzeczy łączy
ludzi. Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na wiedzę i doświadczenie
tych, którzy działają na rynku od dawna i swoje na nim przeżyli. Ale
i w drugą stronę można mówić o korzyściach, bo ci dopiero startujący biznesmeni bywają inspiracją dla innych. Ja z kolei czuję się swego
rodzaju ambasadorem zrzeszonych firm we wszelkich kontaktach
w kraju i za granicą. Czasami ma to istotne, praktyczne znaczenie,
bo na przykład w Niemczech członkostwo w Izbie jest pozytywną
rekomendacją. Tam zresztą przynależność do samorządu gospodarczego jest obligatoryjna. To ma oczywiście swoje dobre strony, bo
samorząd gospodarczy dzięki temu jest silny. Z drugiej strony jednak konkretni członkowie izby są w organizacji często anonimowi,
ponieważ w Izbie porównywalnej do naszej zrzeszonych jest nawet
20 tysięcy podmiotów. U nas jest inaczej, bo organizacja jest nie tak
liczna, ale za to znamy się doskonale. Ja w dowolnym momencie jestem w stanie o każdej z naszych firm powiedzieć niemal wszystko.
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa (KIPH) jest jedną z najdłużej funkcjonujących izb gospodarczych w Polsce. Została założona 4 listopada 1990 roku przez 65 członków. KIPH od 1993 r. jest
członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, a od 2016 r. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Prezes Izby zasiada w Radach oby tych
organizacji. Od 2005 roku realizuje projekty finansowane ze środków UE. Izba jest inicjatorem i organizatorem Koszalińskiego Forum
Gospodarczego, którego I edycja została zorganizowana we wrześniu 2015 roku oraz wielu innych inicjatyw i wydarzeń kierowanych
do przedsiębiorców z regionu.

I

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Zwycięstwa 126
75-614 Koszalin
tel. 94 348 86 45
www.kiph.com.pl
www.facebook.com/IzbaKoszalin
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Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
Firma doradcza Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych to nie jedyne przedsięwzięcie, w które
zaangażowany jest 42-letni Marcin Zarębski. Od 17 lat świadczy on usługi doradcze, szkoleniowe
i marketingowe, gromadząc jednocześnie wiedzę o prowadzeniu biznesu opartą na inspirujących
doświadczeniach nie tylko polskich przedsiębiorców. Wśród ponad stu firm rozmaitych branż, z którymi
współpracował lub współpracuje, szczególne miejsce zajmuje RM Gastro, czeski producent urządzeń
gastronomicznych, ale są również firmy z kapitałem skandynawskim, holenderskim i niemieckim.
wiele różnych organizacji. To bezcenne doświadczenie. Jego wartość tkwi w różnorodności poznanych metod zarządzania, narzędzi,
stylów prowadzenia firm. Poszerzam wiedzę. Zyskuję wciąż nowe
możliwości wspierania biznesów w oparciu o sprawdzone rozwiązania adaptowane do nowych warunków.
Wiedza pozwala mu wyjść we własnym biznesie poza usługi doradztwa: – Ponieważ zainteresowały mnie mechanizmy inwestycyjne,
stałem się inwestorem. Zakładam kolejne spółki i biznesy. Czasem
sam szukam inwestora dla jakiegoś projektu. Ponieważ poruszam
się na rynku swobodnie, wiem, jak kojarzyć strony, by stworzyć
wartość dodaną takiego powiązania. To czym się zajmuję sprawia,
że dziś stałem się niezależny finansowo. Tym bardziej cenię czas –
swój i innych, bo to jedyne dobro, którego nie mamy w nadmiarze
i którego nie da się kupi.
O skuteczności stałego doskonalenia umiejętności jest głęboko
przekonany i umie to przekonanie zaszczepiać innym: – Warto robić biznes po swojemu, ale nie warto się niepotrzebnie siłowa, jeśli
można skorzystać z dźwigni wiedzy i doświadczenia. Od Czechów
warto uczyć się pragmatycznego podejścia i szacunku dla myśli inżynierskiej. Od Niemców dobrego planowania i tworzenia sprawnie
działających organizacji. Holenderskie firmy podziwiam za dbałość
o rentowność i tym samym stabilność biznesu. A Skandynawów
cenię za efektywność i długookresową perspektywę w planowaniu. Obserwując bardzo różnorodne, ale prowadzone z sukcesem
przedsięwzięcia, przyswajam sobie wartościowe wzorce i przekazuję moim klientom oraz partnerom jako inspirację do zmian.

M

arcin Zarębski tak mówi o tym, co robi: – Zajmuję się doradztwem strategicznym dla właścicieli i zarządów firmy.
Natomiast prowadzone przeze mnie spółki i projekty
dostarczają usługi usprawniające biznes od komunikacji marketingowej, poprzez szkolenia aż po nowe strategie dla firm. Kiedy mam
szczegółowy obraz tego, jak pracuje dana firma, szukam obszarów,
w których może być lepsza. Analizuję m.in., co powinna robić sama,
a w których obszarach warto ją odciążyć, zlecając na przykład część
zadań wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.
Marka dobrze wykonanych usług idzie w świat. Uruchamia kolejne
polecenia i kontakty. – Daję firmom dostęp do wiedzy rezerwowanej przez lata dla wielkich korporacji. Murem w dostępie do niej
często są nie koszty, a raczej mentalność, która podpowiada szefowi, by trzymać się jednego słusznego modelu zarządzania, skoro
sprawdzał się przez ostatnie 20 lat. Jednak kiedy dopuszczamy do
siebie inną wiedzę, inne doświadczenia i nieco inne podejście, firma
może zyskać nowe możliwości.
W swej działalności ma jasno określone zasady: – Bardzo cenię czas.
Szefów firm i własny. Oferując wiedzę, doświadczenie i możliwości,
proponuję rozwiązania skierowane na ustalony efekt. Firma płaci
po osiągnięciu celu, a nie za same działania. Różni mnie to od zdecydowanej większości osób zajmujących się branżą doradczą czy
szkoleniową, nastawionych na wynagrodzenie za wykonanie czynności w określonym czasie.

Instytut Dobrych Praktyk
Biznesowych sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 126,
75-602 Koszalin
tel: 510 133 067

Jak mówi Marcin Zarębski, każde kolejne realizowane zlecenie daje
mu poza satysfakcją również wiedzę. – Wspierając dotychczas doradczo przeszło setkę firm, miałem wpływ na ich rozwój. Poznałem
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Agencja Social Media Wypisz Wymaluj
Kiedy podsumowaliśmy wykonywane dla klientów audyty ich stron internetowych, profili w mediach
społecznościowych i szerzej – wszelkiej aktywności w Internecie, wyszło nam, że tylko u jednego na stu
nie mielibyśmy pola do współpracy – podkreślają założyciele Wypisz Wymaluj. – To obrazuje, jak dużo do
zrobienia jest w obszarze marketingu, którym się zajmujemy.

J

an Szymczak i Mateusz Sudoł pracują ze sobą od dwóch lat.
Mają z sobą dużo wspólnego: ten sam rok urodzenia (1990),
studia w Poznaniu (Jan – Design Management; Mateusz – pedagogika ze specjalnością Doradztwo Zawodowe i Personalne), zainteresowania. - Na początku w Wypisz Wymaluj była to współpraca
niemal jakbyśmy byli nadal dwoma freelancerami: ja z kompetencjami fotograficznymi i kontaktami z grafikami, a Mateusz z doświadczeniami sprzedażowymi, kompetencjami copywriterskimi. Szybko
jednak to się zmieniło – mówi Jan.
Mateusz wyjaśnia: - Zaczynaliśmy od social media marketingu
i kampanii reklamowych na Facebooku. Kampanie i reklamy miały odsyłać do stron www naszych klientów. Kiedy okazywało się,
że strona www nie jest efektywna i że my możemy zrobić lepszą,
zaczęliśmy kierować naszą uwagę także w tę stronę. Doszliśmy
do pełnych kompetencji i robiliśmy już profesjonalne strony wraz
z silnikami do sklepów internetowych. Okazywało się, że potrzebujemy do działań lepszych fotografii, więc z aparatem wkraczał Jan.
Social media marketing polubił się z wideo, więc nauczyliśmy się
kręcić krótkie filmy na potrzeby klientów. Marketing w Internecie
opiera się na liczbach, więc Janek rozwinął swoją i tak dużą wiedzę
w dziedzinie analityki. W tej chwili mamy opanowane potrzebne
nam narzędzia analityczne - umiemy zdobywać potrzebne informacje w różnych przekrojach, żeby przekonywać się, jak skuteczne są
robione przez nas kampanie. Kiedy zaś robiliśmy plan strategiczny
na ten rok, doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy w agencji na stałe pełnokrwistego projektanta graficznego. Wtedy dołączył do nas
Łukasz Waberski. Tak więc to, z czym wychodziliśmy na początku,
przez 2 lata obudowaliśmy rozmaitymi usługami, żeby mieć wpływ
na skuteczność przekazów marketingowych od początku do końca.

Mateusz Sudoł podsumowuje: - Przeszliśmy długą drogę. Zrozumieliśmy, ile elementów potrzeba, by zaoferować usługi marketingowe
w mediach społecznościowych kompletne i powiązane z innymi
aspektami rynkowego funkcjonowania naszych klientów. Określenie „wrzucanie postów” to dramatyczne uproszczenie dziedziny,
którą się zajmujemy. Doszliśmy do tego miejsca w krótkim czasie:
od prostego formułowania przekazów marketingowych poprzez
cały kompletny łańcuch, z podkreśleniem rozbudowanej analityki.
To nasz atut. O tym, jak pracujemy i co jesteśmy w stanie zapewnić
klientowi, można się łatwo przekonać. Wstępną analizę obecności
klienta w Internecie i płynące z niej wnioski oferujemy zupełnie bezpłatnie.

Jan podsumowuje: - To wciąż jest marketing, w Internecie albo
szerzej – digitalowy. Oczywiście zdarza się nam wspierać klientów w projektowaniu materiałów drukowanych typu billboardy,
elementów identyfikacji wizualnej albo opakowań, ale to mniejsza
część naszej pracy.
Rozszerzenie pierwotnego zakresu usług wynika z pojawiających
się w kontaktach z klientami potrzeb, ale jest również głębsze uzasadnienie, które objaśnia Mateusz Sudoł: - Facebook to medium.
Każde medium może się kiedyś „skończyć” jako skuteczny nośnik
przekazów marketingowych. Chcąc być przygotowanym na taką sytuację, trzeba mieć wiedzę marketingową ogólną i użyteczną w różnych kanałach komunikacji.

wypisz wymaluj // Agencja
Social Media Marketingu
ul. Zwycięstwa 126
75-614 Koszalin
info@wypisz-wymaluj.com
www.wypisz-wymaluj.com
blog.wypisz-wymaluj.com
tel: +48 94 71 00 120

Od początku wspólnicy mają jasny podział zadań i ról. Domeną Mateusza są strategie komunikacyjne, Jana - strategie dystrybucyjne.
Mateusz od początku jest twarzą firmy na zewnątrz, a Jan pozostaje
nieco w cieniu, skupiając się na liczbach i analizach. Tylko we dwójkę
pracowali przez pierwsze pół roku istnienia agencji. Później zespół
rozrósł się do obecnych dziewięciu członków. Klientów początkowo pozyskiwali głównie poprzez audyty, a obecnie z rekomendacji.
Pomagają firmom w rekrutacji pracowników, budowaniu wizerunku
i zaufania oraz sprzedaży usług i produktów.
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Quadrivium Firma Konsultingowa
Firma doradcza Quadrivium istnieje od ponad 10 lat. Pani Anna Kalinowska, jej założycielka, zajmuje
się dotacjami unijnymi jeszcze dłużej, bo jak podkreśla – robi to od momentu, kiedy się one w ogóle
pojawiły, czyli od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Może się przy tym pochwalić wysoką
skutecznością. W ostatnich dwóch latach firma skokowo zwiększyła liczbę klientów i obroty, rozszerzyła
również zakres usług.
szy raz spotyka się z tą problematyką, wszystko wydaje się trudne
i obce. To poniekąd zrozumiałe, bo obowiązuje tutaj określona terminologia, metodyka przygotowania dokumentacji, rozbudowane
instrukcje. Z ekspertem łatwiej przebrnąć przez proces aplikowania, choć to klient jest skarbnicą najważniejszej wiedzy. Zanim
jednak podejmujmy się współpracy, badamy szanse na powodzenie
danego pomysłu. Wspólnie analizujemy dokumentację i kartę oceny projektu. Pomysły, które w naszej ocenie nie zdobędą minimum
punktowego, zostają odrzucane. Dzięki temu klient nie traci pieniędzy na przygotowanie aplikacji i wszyscy oszczędzamy czas – najcenniejsze dziś dobro.
W ostatnim okresie firma Quadrivium bardzo się rozwinęła i zwiększyła zakres świadczonych usług. Zdobyła dwa certyfikaty związane
z jakością obsługi klientów i szkoleń: TGLS i SUS 2.0 (Standardy Usług
Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych), które
pozwalają świadczyć rozbudowane usługi edukacyjne – szkoleniowe
i doradcze. Dzięki temu stała się firmą wysokiego wzrostu. W tym
roku ponownie została nominowana do Denara – Koszalińskiej nagrody od przedsiębiorców dla przedsiębiorców.
Pani Anna sama specjalizuje się w mało rozpropagowanej dziedzinie,
a mianowicie problematyce zarządzania finansami osobistymi. Tak
o tym mówi: w Polsce pieniądze, to wciąż temat tabu, a konsumpcjonizm, w który wpadliśmy, rodzi rozmaite pułapki. Zadłużenie Polaków rośnie lawinowo, na tle finansów powstają nieporozumienia
i konflikty. Nasze dzieci czerpią z nas wzorce, będą – tak jak my - zadłużać się, albo tak jak my – dbać o higienę finansową. W dużej mierze od nas zależy, jaki kierunek przyjmą. Dlatego w wolnym czasie
tworzę markę Moda na Finanse, którą obecnie traktuję jako hobby
i narzędzie do pomocy potrzebującym wsparcia osobom.

G

łównym obszarem działalności Quadrivium zawsze były i są
nadal szeroko rozumiane dotacje unijne. Anna Kalinowska
przekonuje: - Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, umiejętnie dobrany konkurs i skutecznie złożona aplikacja, mogą znacznie zwiększyć konkurencyjność firmy i spowodować krok milowy
w jej rozwoju.
Wszystko zaczyna się od darmowej rozmowy z ekspertem. W jej
trakcie omawiane są potrzeby klienta i kolejne kroki na drodze do
sformułowania wniosku. Pani Anna podkreśla: - To, by klient miał
konkretny pomysł na rozwinięcie swojej działalność, jest kluczowe. Od dobrego pomysłu najwięcej zależy. Rola eksperta polega na
zweryfikowaniu go i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji
w zgodzie z wymaganiami konkursowymi.

Pomagamy:
- w doborze odpowiedniego źródła finansowania
Twojej działalności,
- przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej,
- w ustabilizowaniu Twojej osobistej sytuacji finansowej,
- w planowaniu finansów rodzinnych oraz edukacji
finansowej Twoich dzieci.

Quadrivium najczęściej przygotowuje wnioski inwestycyjne, polegające na wprowadzeniu do działalności nowych, innowacyjnych
produktów. Ma również na koncie sporo projektów badawczo-rozwojowych. Zdecydowana większość klientów przechodzi z doradcą
całą drogę – od napisania wniosku, po rozliczenie zrealizowanego
projektu. O dofinansowanie starają się najczęściej firmy produkcyjne, wdrażające innowacje procesowe lub produktowe, ale także
firmy usługowe z branży IT. Dużą część klientów stanowi branża
hotelarska, dla której Quadrivium pozyskuje dotacje na szkolenia.

Quadrivium Firma Konsultingowa
Anna Kalinowska
ul. Zwycięstwa 126, 75-602 Koszalin
www.quadrivium-kolobrzeg.pl
tel.: +48 503 805 989
quadrivium.dotacje@gmail.com

Anna Kalinowska komentuje: - Sprawne poruszanie się w świecie
funduszy unijnych wymaga doświadczenia. Dla kogoś, kto pierw-
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Arena Centrum Języków Obcych
Szkołę językową Arena założyła Amy Szymańska, trenerka i mentorka języka angielskiego, która
zamieszkała w Koszalinie kilka lat temu. Sama w niej uczy, ale zatrudnia również innych lektorów
pracujących w punkcie nauczania przy ulicy Morskiej 4b.

C

hoć jest osobą bardzo młodą, Amy Szymańska posiada licencję w nauczaniu języka angielskiego Applied Languages
on Business ISLAIN i Master of English Language and Comunication in crosscultural studies, jest także native speakerem
oraz tłumaczem języka francuskiego i arabskiego. Zaczęła od razu
po studiach, które ukończyła na uniwersytecie w Tunisie. W Polsce
znalazła się jako praktykantka skierowana do koszalińskiego MEC
-u w ramach wymiany studenckiej. Pracowała, także w Empiku oraz
prowadziła indywidualne zajęcia dla kilku innych koszalińskich firm.
Osoby, które uczą się u Amy Szymańskiej, podkreślają, że jest to nauka inna niż ta, którą dotychczas znali – nastawiona na konwersację,
komunikatywność. Sama Amy tak o tych różnicach mówi: - Nie ma
w tym żadnej tajemnicy. Ja po prostu staram się z każdym nawiązać
indywidualną relację, jak najwięcej się o nim dowiedzieć, poznać jego
świat. Dzięki temu nie uczę języka w oderwaniu od doświadczeń
określonej osoby. Wtedy w procesie uczenia pojawią się emocje,
a one ułatwiają zapamiętywanie, opanowywanie kolejnych elementów. Kluczem sukcesu jest to, że jestem native speakerem, myślę
i mówię po angielsku. To mnie różni zapewne od polskich nauczycieli,
którzy znają język angielski znakomicie, ale myślą po polsku.
To, że jest wykształconym metodykiem nauczania przydaje się Amy
Szymańskiej w pracy z jej lektorami. Raz w tygodniu ma z nimi spotkanie, podczas którego omawiane są wszelkie trudności w pracy
i sposoby uzyskania większej ich skuteczności. – To, jak się uczy języka, ma ogromne znaczenie – podkreśla właścicielka Areny. – Warto na to zwracać uwagę i samemu się stale szkolić.

nie z Edu4U w ramach projektu Business.Ly. Dla każdej Firmy, posiadającej swoich kontrahentów z poza kraju lub planującą ekspansję
swoich usług lub produktów na zagraniczne rynki, komunikacja to
najważniejszy czynnik gwarantujący sukces. Business.Ly to elastyczne formy nauki zarówno w firmie, jak i na sali szkoleniowej.
Założeniem programowym jest trening kompetencji interpersonalnych, managerskich, negocjacyjnych, sprzedażowych, obsługi
klienta w różnych branżach oraz otwarcie się na nowe rynki. Wtedy
słuchacze szkolą swój angielski biznesowy, ale również poznają różnice kulturowe, które mogą mieć znaczenie w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami.

W Arenie uczą się zarówno dorośli, jak również dzieci i młodzież
– indywidualnie i w grupach. Różne są motywacje do poznawania
angielskiego w przypadku osób dorosłych. Najczęściej jest to potrzeba związana z pracą, choć czasami coś zupełnie innego: - Jedna
z pań postanowiła się uczyć po to, by móc się samodzielnie porozumiewać podczas wyjazdów zagranicznych – relacjonuje Amy Szymańska. - Jak mówi ta pani, nie chce się wstydzić. Warto podkreślić,
że jest osobą już po sześćdziesiątce. Niektórzy zaś uczą się dla przyjemności, wyłącznie dla siebie.

Centrum Arena ma również ofertę intensywnych kursów językowych podczas wakacji. Warto śledzić jego stronę internetową i profil w serwisie społecznościowym Facebook, bo tam można znaleźć
informacje szczegółowe i wszelkie nowości.

W przypadku angielskiego biznesowego nauka odbywa się często
bezpośrednio w firmach. Z oferty Areny skorzystały na przykład Incaso czy Akant. – W pracy stawiamy akcent na rozróżnienie języka
mówionego - tego jakim posługujemy się w codziennej komunikacji
i jaki słyszymy w dialogach filmowych, od tego który jest wymagany
na poziomie biznesowym. Tu nie chodzi wyłącznie o słownictwo, ale
również o wymowę, akcent, budowę zdań, idiomy. Ważne jest również
to, by mówić płynnie, nie zastanawiać się długo nad doborem wyrazów. Ćwiczymy to podczas konwersacji – wyjaśnia Amy Szymańska.

Arena Centrum Języków Obcych
ul. zwycięstwa 126 / ul. Morska 4b/8
arena.edunet@gmail.com
tel: +48 576 714 207 / +48 666 013 034
www.lavicenne.net
www.blog-amyszymanska.com

Jak podkreśla, rozumie trudności, jakie przeżywają jej studenci, bo
sama wciąż uczy się języka polskiego: - Skupiam się na tym, żeby jak
najwięcej mówić, poznawać nowe słowa.
Oferta Areny to nie tylko długookresowe kursy językowe dla różnych grup wiekowych, ale również szkolenia organizowane wspól-
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Centrum Szkoleniowe edu4U
Angelika Grabowska & Luiza Boniecka z edu4U udowadniają każdego dnia, że w Koszalinie można
znaleźć usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie i że nie trzeba w ich poszukiwaniu wyjeżdżać
do innych miast. Na pytanie: „Jakie są największe potrzeby szkoleniowe w regionie?” - obie Panie
zgodnie odpowiadają, że sednem jest wdrożenie polityki szkoleniowej, a co za tym idzie stworzenie
programu rozwojowego dla managerów i pracowników.
DORADZTWO
Po co mi doradztwo? - to częste pytanie przedsiębiorców. Odpowiedź jest bardzo prosta – profesjonalne wpieranie firmy wiąże się
z kompleksowością oferty. Nie wystarczy zaproponować „jakiegoś”
szkolenia. Każde przedsięwzięcie wiąże się ze szczegółową analizą
potrzeb. Działania, które podejmujemy powstają w odpowiedzi na
konkretną sytuację. Najczęściej podejmowane kroki to: analiza potrzeb, szkolenia, sesje coachingowe i team building.
ENTUZJAZM
Edu 4U, to pasja oraz stan emocjonalnego zaangażowania w stały
rozwój! Pomagamy ponownie odnaleźć entuzjazm w życiu zawodowym i osobistym. Inspiracja oraz wyznaczony cel napędza nas do
działania. Niezliczone pomysły, które rodzą się w naszych umysłach,
wykorzystujemy na salach szkoleniowych w całej Polsce oraz w plenerowych team buildingach. Nasi trenerzy, to pasjonaci i wieloletni
praktycy w swoich dziedzinach. Chcemy, żeby uczenie stało się stylem życia dla każdego.
ROZWÓJ
Jak najlepiej osiągnąć rozwój osobisty i biznesowy? To bardzo proste! Świadomy przedsiębiorca powinien wdrożyć w swojej firmie
właściwą politykę szkoleniową, bez której nowoczesna firma nie
może się obejść. Szkolenia to inwestycje, które wcale dużo nie kosztują a ogromnie dużo dają. W każdym przedsiębiorstwie zachodzą
zmiany, które powinny nas motywować do dynamicznego rozwoju.
Nie zapominamy też o samokształceniu się – doskonalimy zarówno swoje kompetencje, jak i naszych trenerów. Dzięki współpracy
z ogólnopolską kadrą otwieramy się na nowe pomysły, perspektywy, inspiracje i innowacje. I rozwijamy swoje skrzydła!

LEADERSHIP & MANAGEMENT ACADEMY
Zarządzanie i kierowanie zespołem – to najtrudniejsza ze „sztuk
walki”. Nasze szkolenia zostały stworzone z myślą o specjalistach,
managerach i liderach, którzy poszukują niezawodnych sposobów
na szybką i efektywną poprawę swoich umiejętności w zakresie
przywództwa, zarzadzania i rozwoju osobistego. Autorski program
LEADERSHIP & MANAGEMENT ACADEMY Edu4U został opracowany, aby zagwarantować najwyższą jakość szkoleń dla kadry
menadżerskiej. Współczesny manager posiada wiele imion: lider,
wizjoner, analityk, strateg, motywator, inspirator, psycholog, coach,
koordynator. Nasze szkolenia pozwolą Ci dowiedzieć się, jak zarządzać efektywnie swoją organizacją.

Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych zgodnych z Białą Księgą sektora usług
rozwojowych. Wdrożyłyśmy System Zarządzania
Jakością ISO 9001:2015. Jesteśmy członkiem Rady
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Owocem naszej pracy jest uznanie ze strony PIFS i wyznaczenie edu4U na
koordynatora ogólnopolskiego projektu „Dni uczenia
się przez całe życie” pod honorowym patronatem
Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz PARP-u i IBE.

INNOWACJA
Centrum Szkoleniowe edu4U wychodzi naprzeciw innowacyjnym metodom edukacji zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jesteśmy
nieliczną firmą szkoleniową w Polsce, która projektuje szkolenia w oparciu o techniki angażowania uczestników metodą „The
Stretch Experience”. Na sali szkoleniowej rozbudzamy wyobraźnię
i kreatywność, stosując Cykl Kolba - najbardziej skuteczną technikę
nauki dorosłych wykorzystywaną w pracy warsztatowej i coachingu. Uczymy poprzez doświadczanie, zgodnie z zasadą Pareto 80/20,
stąd szkolenia mają charakter warsztatowy. Opracowaliśmy ponad
38 autorskich programów szkoleniowych w oparciu o powyższe
elementy, które doskonale się sprawdzają.
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Centrum Szkoleniowe edu4U
ul. Zwycięstwa 126, 75-614 Koszalin
biuro@edu4u.info.pl
www.edu4u.info.pl
tel. 515 577 306 / 515 577 308
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Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w ﬁrmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych
producentów. Może więc działać samodzielnie.
Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji będą: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego
naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji ﬁnansowej.

Funkcje aplikacji Comarch PPK
Zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK:
» informacje o pracodawcy i wybranej instytucji ﬁnansowej zarządzającej PPK
» rejestr pracowników
» prowadzenie ewidencji pracowników
» integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
» rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
» rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
» naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
» generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących,
aktualizujących dane dla instytucji ﬁnansowych
» generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji ﬁnansowych

Więcej informacji, wersja demo na stronie www.kompix.pl/PPK
Autoryzowany Partner Comarch: PUH KOMPIX Krzysztof Przybysz
Koszalin, Cypryjska 11/1
tel. 94 340 49 49
kontakt@kompix.pl

www.kompix.pl
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Fotografie: Agnieszka Orsa

Wieczór
standardów
na 30-lecie
W bardzo oryginalny sposób uczciło
swój jubileusz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Flens. Estrada
Filharmonii Koszalińskiej zamieniła się
18 maja br. w elegancki salon, w którym
założyciel firmy Piotr Flens snuł w rozmowie z Beatą Górecką, dziennikarką
Polskiego Radia Koszalin, opowieść
o życiu i biznesie. Wszystko doprawione
zostało znakomitą muzyką - koszalińscy
filharmonicy zagrali ulubione standardy
muzyczne prezesa Piotra Flensa. Jako
soliści wystąpili Ewa Osada-Sobczyńska
i Piotr Zubek. Warto dodać, że utwory
znakomicie zaaranżował dyrygujący orkiestrą Maciej Osada-Sobczyński.
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bez cukru Kawiarnia, ul. Zwycięstwa 109
- 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
- City Box, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- 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 Atrium,
ul. Paderewskiego 1
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3, Kołobrzeg
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Pod Bramą ul. Zwycięstwa 109
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja „Pod Winogronami”,
ul. Towarowa 16, Kołobrzeg
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta,
Pasaż Millenium, ul. I maja 12/1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
Pasaż Milenium, ul. Domina 5
KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS
- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- 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
- Dermalogica Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro,
ul. Zwycięstwa 40
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej
i Dermatologii dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne
Remedica, ul. Śniadeckich 4
- 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
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10
- 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 Atrium, 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 Atrium
ul. Paderewskiego 1
GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia,
ul. 4-go 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
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia
Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
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
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- 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
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- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Marine Hotel & Ultra Marine,
ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel,
ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
- 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. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,
ul. Jed. Narodowej 30, Kołobrzeg
- 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
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- 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
- Livia Corsetti Fashion, ul. Wenedów 1A
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,
Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2, Kołobrzeg
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,
ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2
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
- 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,
DORDCY PODATKOWI
- 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 3/5
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- Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
SALONY SAMOCHODOWE
- Auto.Galeria 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 Dacii, 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
- 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 Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
INNE
- 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
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
- 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
- Świetlica TPD, ul. Piłsudskiego 11-15
- 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

