„Seksapil”
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym

Sylwestrowa premiera
i (nie tylko) karnawałowy hit
miesięcznik bezpłatny
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Klientom,
szczęścia, spokoju, wielu chwil radości oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

I

słowo od wydawcy

I

niej, mając pracowników za bezcen i nie przejmując się
ochroną środowiska. Pandemia ucięła sielankę. Zamówienia wróciły do drukarń europejskich, ale one nie są
w stanie ich zrealizować – nie z powodu braku mocy produkcyjnych, ale z niemożności zakupu wystarczających
ilości papieru. I tutaj handlowa wojna mocarstw uderza
na przykład w taki pyłek, jak nasz „Prestiż”, bo w ciągu kilku ostatnich miesięcy ceny większości gatunków papieru – w tym tego, na którym my się drukujemy - podwoiły
się. Koszty działalności wydawniczej wzrosły tym samym
niemal o połowę. Skokowo. Ale skąd ten nagły brak papieru i szaleństwo cen? Otóż USA nie chcą dopuścić do tego,
by Chińczycy wrócili do dawnej pozycji „drukarni świata”
i skupują wszędzie papier po cenach, jakie papierniom nigdy wcześniej nawet się nie śniły.
Spójrzmy teraz na nasz kraj. Na rozdarcie polityczne PiS/
antyPiS, nałożyło się kolejne, związane ze stosunkiem do
pandemii i szczepień. Zajadłość antyszczepionkowców
zdumiewa. Trudno pojąć, że jest tak dużo ludzi nieprzyjmujących do wiadomości prostych faktów. Ten podział
jest świeży, więc wywołuje silne emocje. Ludzie będący
przez lata w dobrych relacjach, odwracają się od siebie,
widząc w kimś inaczej myślącym wroga. Jedyna nadzieja, że to szaleństwo minie, tkwi w oczekiwaniu na wygaśnięcie pandemii. Jednak kolejne warianty koronawirusa
raczej pozbawiają złudzeń w tej kwestii.
I wreszcie Koszalin. Rządząca przez ostatnie co najmniej
12 lat Platforma Obywatelska, z popieranym przez nią prezydentem miasta, wewnętrznie pękła. Radni jeszcze rok
temu głosujący zgodnie, teraz stworzyli dwie zwalczające
się frakcje. W tle są wybory samorządowe 2023 i walka
o kontrolę nad miastem. Któraś z tych frakcji wygra, taka
jest logika zdarzeń, ale przez kolejne kilkanaście miesięcy
energia obu koterii nie pójdzie na to, na co powinna, lecz
służyć będzie niszczeniu „wroga”. Z dobrem miasta nie ma
to nic wspólnego, niestety. A problemów – o czym każdy
z koszalinian doskonale wie – przybywa.

Gdyby mnie ktoś zapytał, z czym najsilniej kojarzy mi się
bieżący rok, odpowiedziałbym zdecydowanie, że z głębokim pęknięciem – w świecie, w Polsce, w Koszalinie.
„Nasza chata z kraja”, więc umiarkowanie orientujemy się
w rzeczywistej skali konfliktu rozdzierającego współczesny świat. Chiny starają się pozbawić Stany Zjednoczone
roli światowego hegemona. Między mocarstwami toczy
się niewypowiedziana wojna technologii wojskowych
i wypowiedziana przez Donalda Trumpa wojna handlowa.
Amerykanom w tej rywalizacji pomogła pandemia, bo
poprzerywała łańcuchy powiązań gospodarczych świata
z Chinami. Teraz dopiero widać, w jakim stopniu jesteśmy
zależni od Azji. Półroczne oczekiwanie na zakup nowego
auta z powodu braku produkowanych w Chinach i Malezji elementów elektronicznych to tylko jeden z jej przejawów, choć pewnie najsilniej uświadamiany sobie przez
europejskich konsumentów. Ale tych skutków jest mnóstwo: ceny stali i aluminium, problemy z transportem
morskim, brak papieru…

Tak więc wkroczymy w rok 2022 z nienajlepszą perspektywą. Jednak nie ma co załamywać rąk. Róbmy swoje! - jak
śpiewał nieodżałowany Wojciech Młynarski.
Tymczasem proszę przyjąć od ekipy „Prestiżu” najlepsze
życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Niech
towarzyszy Państwu dobre zdrowie, powodzenie i radość,
a przy świątecznym stole niech będzie tyle ciepła i dobrej
energii, by starczyło ich aż do przyszłorocznego grudnia.

Zatrzymajmy się przy tym ostatnim. Przed pandemią Chiny były światowym centrum druku. Europa powierzała
im większą część zamówień, bo Chińczycy drukowali ta-
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Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Przyjaciele Kołobrzegu
Cieszę się, że możemy przeżywać wspólnie kolejne Święta Bożego Narodzenia.
Święta, które w środku zimy, najdłuższą nocą przynoszą wiele otuchy, nadziei i
serdeczności. Tej nocy budzą się uczucia, które rozświetlają najciemniejsze mroki
i łączą to, co podzielone. Zadbajmy o to, by ekscytacja świąteczną atmosferą nie
zgasła wraz z pierwszą gwiazdką.
Niech wzajemnego szacunku i bliskości nie zabraknie przez cały nadchodzący rok.
Tradycja niech zawsze żyje w naszych sercach. Upominki nieustannie nas radują,
a smak i aromat świątecznych potraw przywołuje najcieplejsze wspomnienia.
Nieustająco życzę dużo zdrowia, bezpieczeństwa i optymizmu, a to wszystko co
wydarzy się Nowym Roku niech będzie radośniejsze, ważniejsze i lepsze od tego,
co już się wydarzyło.
Spokojnych, zdrowych, pełnych serdeczności Świąt i szczęśliwego Nowego 2022
Roku!
Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg

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

k unc e r. pl
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Krzysztof Urbanowicz wydał kolejny
zbiór opowieści o Koszalinie
Najpierw ukazywały się w koszalińskiej prasie, teraz wyszły w formie książkowej. „Koszalin,
opowieści o przeszłości” to niejako kontynuacja zbioru „Koszalin, historie mało znane”, wydanego
przed pięciu laty. Ciekawa lektura, przybliżająca przeszłość miasta w bardzo rzetelny i przystępny
sposób. Polecamy.

Krzysztof Urbanowicz jest artystą malarzem, portrecistą i karykaturzystą, członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, lecz przede
wszystkim pasjonatem historii Koszalina. Należy do współautorów
kapitalnych albumów „200 twarzy Koszalina” i „Nieznane twarze
Koszalina”, wydanych przez koszalińskie Archiwum Państwowe.

Warto zaznaczyć, że wydanie tomu „Koszalin, opowieści o przeszłości” było możliwe dzięki stypendium Prezydenta Koszalina, w ramach uruchomionego w ubiegłym roku konkursu na ciekawe projekty „w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i opieki nad zabytkami”.

Przybliża współczesnym koszalinianom historię miasta z okresu niemieckiego i powojennego. Znajduje – głównie w archiwalnej prasie –
informacje na temat codziennego życia, charakterystycznych miejsc
i czasami zupełnie nieznanych postaci. Opowieści o niektórych, jak
ta o fałszywym burmistrzu Koszalina, inspirowały publikacje w prasie niemieckiej i ogólnopolskiej.

Autorem opracowania graficznego omawianej pozycji jest Mariusz
Król, prowadzący pracownię Graphic Design Atelier Vidoque, również pasjonat historii, członek jednej z koszalińskich grup rekonstrukcyjnych.
Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem pojawią się kolejne opowieści
Krzysztofa Urbanowicza, bo autor z pewnością nie ustanie w badaniu przeszłości Koszalina. Robi to w sposób pasjonujący.

Jeśli chcą Państwo wiedzieć, co to były pamele, orzechy pieprzowe
i inne zapomniane koszalińskie smaki, muszą Państwo koniecznie
zajrzeć do książki Krzysztofa Urbanowicza. Dowiedzą się Państwo
również, gdzie w Koszalinie za czasów pruskich kupowano obuwie,
a gdzie wykonywano rodzinne fotografie. Poza tym – dlaczego aż
do 1960 roku po koszalińskich ulicach jeździły dorożki. Podobnych
smaczków w tym zbiorze jest mnóstwo.

A że jesteśmy u progu świąt Bożego Narodzenia, podpowiadamy:
książka pana Krzysztofa doskonale nadaje się na prezent pod choinkę. Dostępna jest ona w koszalińskich księgarniach. A gdyby gdzieś jej
zabrakło, autor – bardzo aktywny w mediach społecznościowych –
z pewnością nie odmówi podpowiedzi, gdzie jeszcze można ją zdobyć.
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Wystawa na 30-lecie MPS International
Koszalińska firma produkująca kosmetyki i opakowania z tworzyw sztucznych na początku
przyszłego roku będzie świętować swoje 30-lecie. Z tej okazji do przygotowania grudniowej
wystawy w Galerii MPS zaproszono jedną z osób pracujących w firmie.
Judyta Pilarczyk, miłośniczka i pasjonatka fotografii, pracuje
w MPS International od 2017 roku (obecnie jako młodszy mikrobiolog w Dziale Kontroli Jakości). I to właśnie prace związane z jej codziennymi zawodowymi obowiązkami można oglądać
na wystawie. Na zdjęciach uwiecznieni są członkowie zespołu,
w którym pracuje Judyta Pilarczyk, ale też w artystyczny sposób
przedstawiona jest ich praca przy różnego rodzaju naczyniach
laboratoryjnych, odczynnikach czy pożywkach agarowych.

Vogue Italia oraz wyróżnienia w konkursach prowadzonych
przez Szeroki Kadr czy Child Photo Competition. W 2017 roku
brała udział w zbiorowej wystawie w Toruniu, która – jak wspomina – była zwieńczeniem nauki na akademii, a dodatkowym
wyróżnieniem była możliwość poprowadzenia inspirującego
webinarium dla innych kobiet. W Koszalinie zdjęcia Judyty Pilarczyk można było oglądać podczas wystawy tutejszej grupy
fotograficznej w nieistniejącym już klubie Kawałek Podłogi.

Autorka wystawy mówi: – Moja poważniejsza przygoda z fotografią zaczęła się w 2015 roku. Początkowo fotografowałam
rośliny i krajobrazy, ale wiedziałam, że to nie sprawia mi frajdy.
Widziałam w Internecie piękne zdjęcia dzieci, robione przez ich
mamy i podziwiałam każdą fotografię.

Autorka stara się wykorzystywać urlopy do powiększania swojego portfolio. Jak mówi, są one odskocznią od codzienności
i celebrowaniem chwil spędzanych z dziećmi i najbliższymi, okazją do utrwalania ich obiektywem.

Judyta Pilarczyk miała uczyć się na technika farmacji. Jednak podczas wizyty u fotografa, czekając na wydruk zdjęć, uświadomiła
sobie, że zawsze kochała robić zdjęcia. Zaczynała jako nastolatka,
jeszcze aparatem na kliszę. Zrezygnowała ze szkoły, a pieniądze
przeznaczone na wpisowe, wydała na pierwszy kurs na Akademii
Fotografii Dziecięcej, która publikowała postępy mam w portretowaniu ich pociech. Jak mówi, nie żałuje podjętej wówczas decyzji.
Po półtorarocznym kursie, uzyskała w 2016 roku dyplom akredytowanego fotografa dziecięcego. Było to zwieńczenie czasu
poświęconego na odrabianie prac domowych oraz realizowanie
wyzwań fotograficznych, jakie stawiała akademia. Jak mówi Judyta, modeli miała pod ręką, więc łatwiej było trenować, pod
warunkiem, że fotografowani nie mieli swoich humorków.
Judyta Pilarczyk ma w swoim dorobku kilka znaczących osiągnięć, m.in. publikację zdjęć w National Geographic Your Shot,

Przez lata pracy z aparatem Judyta Pilarczyk eksperymentowała w różnych gatunkach fotografii, ale zawsze wracała do portretów. Głównie takie zdjęcia można oglądać na jej profilu na
Instagramie.
– Są to przede wszystkim dzieci i chwile złapane dosłownie
w momencie, podczas spaceru czy zabawy – mówi Judyta Pilarczyk. – Tworzenie galerii związanej z pracą jest dla mnie czymś
nowym, ale zarazem czymś, co pcha do przodu.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem tych zdjęć! Nie wiedziałem,
że mamy w laboratorium mikrobiologicznym tak utalentowaną
fotografkę – powiedział podczas wernisażu Tomasz Tołwiński,
wiceprezes MPS International. – Serdecznie gratuluję pani talentu i życzę dalszych sukcesów i wspaniałych wystaw.
Fotografie Judyty Pilarczyk w Galerii MPS można oglądać do
końca lutego 2022 r.

Wesołych
Świąt
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego
Roku 2022 życzymy wszystkim
Klientom i współpracownikom
szczęścia, pomyślności, radości
i tylko udanych zakupów
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Dominika Wysocka zwyciężczynią
10. edycji TOP Model
Rozmawiała: Anna Zawiślak

Kilka tygodni temu skończyła 21 lat, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego studiuje Inżynierię
Środowiska, a na stolicę patrzy z bilbordów, reklamując gumę bez cukru. Sięgnęła po marzenia, choć
zawsze miała wobec siebie jakieś „ale”. Dominika Wysocka, koszalinianka, urodzona w Darłowie,
wygrała 10.edycję TOP Model, a jej życie zmieniło się o 180 stopni.
- Wraz z ogłoszeniem wyników głosowania telewidzów programu
TOP Model, rozpoczęło się twoje „5 minut”.
- Dużo się dzieje. Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne, przygotowania do finału i kilka kampanii reklamowych. Chciałabym
dobrze wykorzystać ten czas, bo wiem, że to właśnie podjęte teraz decyzje mogą zaowocować. Do tej pory studiowałam dziennie,
w październiku normalnie zaczęłam zajęcia, ale faktycznie zrobiło się
kilka nieobecności, zaległości i mocno zastanawiam się nad rokiem
dziekanki.
- Gdzie będziemy mogli niedługo Ciebie zobaczyć?
- Jeszcze w czasie programu zrobiłam świąteczno-noworoczną
kampanię dla marki Modivo i dla projektantki Violi Piekut, stolica
oklejona jest bilbordami z gumą Orbit, następne kroki to rozpoczęcie współpracy z agencją Model Plus. Bardzo chciałabym już teraz
dużo pracować, dzięki programowi poczułam, że modeling jest moją
pasją i tym, co naprawdę chcę robić. W fotomodelingu z pewnością
jest więcej pracy, ale i chodzenie po wybiegu to niesłychana frajda
i adrenalina, która jest niezwykle wciągająca.
- Podobno nie miałaś dużego doświadczenia.
- To prawda. Mieszkając w Warszawie zdarzyło mi się pozować do
sesji makijażowych, czy sesji fotograficznych sukni ślubnych, ale
to były amatorskie zdjęcia robione telefonem, na dużym luzie. Do
udziału w programie namówił mnie mój chłopak, Piotr. Bez większych nadziei poszłam na casting. Wcześniej myślałam o tym, aby
zgłosić się do którejś z agencji modelek, ale zawsze wobec siebie byłam krytyczna. Program na pewno dał mi wiatr w skrzydła, a teraz to
moja kolej na determinację, chęci i podejmowanie dobrych decyzji.

po „stolicach mody”. Przebieraliśmy się w autobusie, wszystko w pośpiechu, a może to po prostu nie był mój dzień. Były też zadania, które dały mi mnóstwo energii, tak wspominam pobyt w Pradze.
- Miałaś ogromne wsparcie bliskich. W odcinku, kiedy rodzina mogła was odwiedzić, pojawiła się twoja mama. Wyglądacie prawie
jak siostry.
- Z mamą od dawna mam bardzo przyjacielskie relacje. Mogę jej
powiedzieć o wszystkim, wiem, że mnie wspiera i jest blisko. Jeśli
mnie chwali czy coś doradza, to wiem, że robi to szczerze i tylko dla
mojego dobra. Teraz po programie, kiedy w głowie muszę sobie to
wszystko ułożyć, jest blisko, bardzo sobie to cenię.

- Jak wspominasz sam udział w programie?
- W domu modeli spędziliśmy ze wszystkim uczestnikami i ekipą telewizyjną ponad miesiąc. Zakolegowaliśmy się i spędziliśmy wspólnie dobry czas. Oczywiście w programie, dzięki montażowi, widać
najbardziej „atrakcyjne” momenty, w rzeczywistości było może
bardziej zwyczajnie (śmiech). Z Julią, Nicol, Weroniką czy Mikołajem jestem w stałym kontakcie, nawet już po programie. Myślę, że
będziemy utrzymywać go, bo to rewelacyjne osoby. Skład tej edycji
był bardzo mocny i każdy ma szansę na sukces w zawodzie modela, jeśli oczywiście naprawdę będzie tego chciał. Dużo nauczyłam
się dzięki poradom pani Kasi Sokołowskiej i pana Marcina Tyszki.
To profesjonaliści, a ich rady były bardzo konstruktywne. Najtrudniejszym momentem w programie była dla mnie sesja słowiańska,
kiedy w ogromnym upale razem z Kacprem pozowaliśmy nad wodą.
Ja musiałam siedzieć na koniu i zgranie wszystkiego było niezwykle
trudne. Podobnie zadanie, w którym była przejażdżka autobusem

- Jakie są twoje świąteczno-noworoczne plany?
- Na pewno przyjeżdżamy do Koszalina. Jest tu cała rodzina
moja i mojego chłopaka. Już czekam na te świąteczne spotkania!
Na pewno dużo będzie się działo, bo oboje stęskniliśmy się za naszymi najbliższymi. Na sylwestra pewnie wrócimy do Warszawy.
Planów nie mamy, choć pewnie spontanicznie spotkamy się ze znajomymi. W nowym roku mam nadzieję, że czeka mnie sporo modowych wyzwań i, szczerze mówiąc, nie mogę się tego doczekać.
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Nowy dworzec
dla Koszalina
Koszaliński dworzec kolejowy już niebawem zyska nowe,
wyjątkowe oblicze. Bardzo się cieszę, że tak ważna i długo
wyczekiwana inwestycja będzie w końcu realizowana.
Dworzec kolejowy będzie nowoczesną wizytówką Koszalina
– pierwszym miejscem, które podróżni zobaczą w naszym mieście.
Jest to jeden z ważniejszych etapów przebudowy śródmieścia.
Jestem przekonany, że inwestycja ta będzie dobrze służyć
naszemu regionowi przez wiele kolejnych lat. To właśnie Koszalin,
ze względu na swoje położenie, jest najważniejszym punktem
komunikacyjnym Pomorza Środkowego - musimy to wykorzystać!
Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina

Inwestycja realizowana przez PKP S. A.

I

wydarzenia

I

Polskie Radio Koszalin w Kołobrzegu
- blisko, coraz bliżej słuchacza
Autor: Marta Borys | Fotografie: Jarosław Ryfun

Dynamicznie rozwijający się Kołobrzeg w sezonie letnim jest największą aglomeracją w regionie.
Ten potencjał dostrzega także Polskie Radio Koszalin, które rozwija tu swoją redakcję i inwestuje
w miejskie pasmo. Własny kołobrzeski program chce nadawać już latem przyszłego roku.
Niemal 50-tysieczny Kołobrzeg w szczycie sezonu już od kilku
lat przejmuje pozycję regionalnego lidera w liczbie ludności. Poza
stałymi mieszkańcami wypoczywają tu tysiące rezydentów, turystów, kuracjuszy. Z każdym rokiem przybywa kolejnych inwestycji, w ślad za którymi rozwija się lokalny biznes i kultura. Radio
Koszalin także dostrzegło tę siłę, dlatego postawiło na wzmocnienie swojej kołobrzeskiej redakcji.

profesjonalne studio radiowe, które niczym nie będzie różnić się
od studia w Koszalinie, Słupsku czy innych rozgłośniach regionalnych w Polsce. Inwestycja umożliwi nadawanie programu z Kołobrzegu w nieograniczonym czasie. Wzorem Słupska powstanie
tam radio miejskie, z własnym pasmem i programem. Miałoby
zacząć od nadawania przez trzy godziny dziennie, od poniedziałku do piątku. Będą to w głównej mierze treści przygotowane
w redakcji kołobrzeskiej. Poranny program ma być bardzo lokalny
i poruszać sprawy mieszkańców - przedsiębiorców, ludzi kultury,
oświaty, samorządów i instytucji.

- Czynimy to przede wszystkim dla lokalnej społeczności, bo takie
też są jej oczekiwania. Tę siłę stałych i potencjalnych słuchaczy
warto wykorzystać dla promocji i rozwoju całego Zachodniego
Pomorza – mówi Piotr Ostrowski, prezes Polskiego Radia Koszalin.

Polskie Radio Koszalin złożyło już wniosek do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji o zgodę na uruchomienie rozczepionego
Studia Kołobrzeg – tak będzie się nazywać nowe lokalne pasmo
miejskie. Dzięki posiadanej już podwójnej częstotliwości rozgłośnia może, podobnie jak Słupsku, nadawać jednocześnie programy regionalne z Koszalina i lokalne z Kołobrzegu. Oznacza to, że

Redakcję terenową z prawdziwego zdarzenia w Kołobrzegu Radio Koszalin uruchomiło już w 2013 r. we własnym lokalu o powierzchni ponad 70 m2. Dzisiaj idzie o krok dalej i buduje tam
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w tym samym czasie będzie można słuchać dwóch stacji, co znacznie
poszerzy ofertę programową PRK. To z kolei przyczyni się do rozszerzenia oferty radiowego portalu prk24.pl oraz profili rozgłośni w mediach społecznościowych.
Inwestycja, warta kilkaset tysięcy złotych, realizowana jest ze środków własnych Radia Koszalin oraz dzięki znacznemu wsparciu KRRiT.
Mimo pandemii i długich poszukiwań wykonawcy, latem tego roku ruszyły roboty budowalne. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Z końcem roku gotowe będzie nowe studio emisyjne i reżyserka,
a na początku 2022 r. - zanim Radio Koszalin otrzyma formalną zgodę
KRRiT na uruchomienie pasma miejskiego - ruszy z programem regionalnym z Kołobrzegu, w ramach codziennego Studia Bałtyk. Oznacza
to, że podobnie jak w Pile, Szczecinku czy Słupsku, dziennikarze stacji
będą na żywo prowadzić Studio Bałtyk także z Kołobrzegu.

Nowa kolekcja
PERFUM NATURE

- Dla mnie jest to najlepszy sposób na realizację misji radia publicznego,
które aby być naprawdę blisko swojego słuchacza, powinno mieć wiele
redakcji terenowych i korespondentów, by jak najszybciej informować
o wydarzeniach w regionie i jak najskuteczniej docierać do lokalnego
odbiorcy. Dlatego oprócz znaczącej inwestycji w Kołobrzegu, rozpoczynamy nowy rozdział działalności w Wałczu, gdzie również powstaje
redakcja w nowej siedzibie i małe regionalne studio. Tym samym Radio
Koszalin będzie posiadać studia w pięciu miastach regionu: Koszalinie,
Słupsku, Szczecinku, Kołobrzegu i Wałczu oraz korespondenta w Pile.
Jesteśmy jedyną publiczną rozgłośnią w Polsce, która tak silnie postawiła na rozwój redakcji terenowych i programu lokalnego – podkreśla
prezes Ostrowski.
Nowe możliwości redakcji w Kołobrzegu oznaczają także nowe miejsca pracy. Aby zrealizować zakładane cele, będzie tam pracować co
najmniej pięciu dziennikarzy. Łącznie we wszystkich redakcjach terenowych Radia Koszalin zatrudnionych będzie 20 dziennikarzy, czyli aż
połowa całego zespołu dziennikarskiego koszalińskiej rozgłośni.

reklama

BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

Laury i wyróżnienia
Made in Koszalin 2021 wręczone
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród w konkursie Made in Koszalin była inna niż
w poprzednich latach. Zmodyfikowana została również formuła samego konkursu.
Na formę spotkania podsumowującego tegoroczną edycję Made in Koszalin wpływ miały ograniczenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa. Było ono krótkie,
a odbyło się w sali obrad Rady Miejskiej w koszalińskim
ratuszu jedynie z udziałem laureatów i dziennikarzy.

z mniejszą liczbą nagród, konkurs wciąż cieszy się zainteresowaniem środowiska, czego dowodem okazały się licznie napływające nominacje. O ostatecznym kształcie listy
nagrodzonych zdecydowała kapituła złożona z przedstawicieli firm, stowarzyszeń i instytucji tworzących nieformalną inicjatywę Made in Koszalin (stroną organizacyjną
zajmuje się Centrum Biznesu Fundacji Centrum Innowacji
i Przedsiębiorczości).

Zmiana formuły plebiscytu (ograniczenie liczby kategorii) była już świadomym wyborem organizatorów. Choć

Błażej Babij z małożonką Kingą

Adam Jaremko, pomysłodawca i prezes Fundacji Magia
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Prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej

Dariusz Machulski, prezes zarządu firmy Furniko

Tatiana i Robert Kosmaczowie, właściciele Kosmazu,
wykorzystali okazję do promocji akcji społecznej,
w której uczestniczą

Edyta Słupczewska, Dermalogica

Kategoria Biznes Firma
Laur: Kosmaz sp .z o.o.
Wyróżnienie: Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej
Kategoria Biznes Produkt
Laur: Place zabaw Buglo

Zdzisław Derebecki, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

Wyróżnienie: meble Furniko
Kategoria Biznes Osobowość biznesowa
Laur: Danuta Zawadzka
Kategoria Kultura i design
Laur: Koszalin BassFest!
Wyróżnienie: Spektakl „Kora. Falowanie i spadanie”
Kategoria Styl życia i inspiracje
Laur: Fundacja Magia
Wyróżnienie: Małgorzata Hołub- Kowalik

Łukasz Karaszewski, prezes zarządu spółki Buglo
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Wystawa fotografii Izabeli Rogowskiej
Autor: Max Radtke | Fotografie: Tomasz Majewski

W Mediatece Koszalińskiej Biblioteki Publicznej od 14 grudnia br. można oglądać wystawę fotografii Izabeli Rogowskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych koszalińskich fotograficzek. Wystawa została przygotowana w ramach Roku Kultury Koszalińskiej.
edycji Good Vibe Festivalu, Hanza Jazz Festiwalu oraz koncertu
„Czekamy na sygnał”, zorganizowanego przez koszalińskich aktorów i muzyków (Zjednoczone Siły Rockowe), który 13 listopada
br. miał miejsce w klubie G38.

Jak podczas wernisażu mówił Dariusz Pawlikowski, dyrektor
biblioteki, data wernisażu nie była przypadkowa: - Tego dnia
minęło 60 lat od wprowadzenia pierwszej płyty analogowej do
zbiorów KBP. Była to płyta z piosenką „My z Tobą sam na sam”
w wykonaniu Olgierda Buczka. Później nasze zbiory wzbogacały
się o płyty winylowe z nagraniami tekstowymi, a wraz z postępującą cyfryzacją i ewolucją naszej kolekcji, Fonoteka zamieniła się
w Mediatekę.

Izabela Rogowska w 1992 r. wraz z mężem, aktorem - Wojciechem Rogowskim, zamieszkała w Koszalinie (pochodzi z Wałbrzycha). Od 2009 roku pracuje w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym – do kwietnia 2018 r. w Biurze Promocji, a od maja 2018
roku jako inspicjentka. Od 2014 r. jest członkinią kolegium redakcyjnego „Almanachu Kultury Koszalińskiej”, autorką większości
zdjęć do kolejnych jego wydań oraz fotoedytorką publikacji. Prowadzi własną firmę fotograficzną. Jest stałą współpracowniczką
naszego miesięcznika.

Izabela Rogowska specjalizuje się w fotografii scenicznej, teatralnej, koncertowej – jej zdjęcia mają charakterystyczny, rozpoznawalny styl i klimat. Jest także autorką pięknych portretów, zdjęć
plenerowych i reporterskich. Fantastycznie fotografuje architekturę. Na wystawie możemy oglądać zdjęcia z trzech ostatnich

Izabela Rogowska
z synem Robertem i mężem Wojciechem
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Małgorzata Weiss,
kierownik Mediateki KBP

Jarmark
.

Bozonarodzeniowy

06 - 23.12.2021 Skwer Pionierów

Program wydarzenia
06.12 poniedziałek
16:00
16.20
16:30
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00

Parada przedszkolaków
Przywitanie św. Mikołaja w Kołobrzegu
Słodki poczęstunek dla dzieci
występ artystyczny - Świąteczne Party z DJ
warsztaty plastyczne - tworzenie kartek świątecznych
Zakończenie

07.12.2021 wtorek
16:00-19:00
16:00-18:00

zabawy z elfami
warsztaty plastyczne - dekorowanie pierników
wizyta u św. Mikołaja
Open scena RCK

12.12.2021 niedziela
12:00-19:00

12:00
17:00-19:00
18:00

13.12.2021 poniedziałek
16:00-19:00

08.12.2021 środa
16:00-19:00
17:00-19:00

zabawy z elfami
warsztaty - robienie skarpet na kominek
wizyta u św. Mikołaja
Czytanie bajek: Elf Nieśmiałek

09.12.2021 czwartek
16:00-19:00
16:00-18:00

zabawy z elfami
warsztaty - robienie ozdób choinkowych
wizyta u św. Mikołaja
Open scena RCK

10.12.2021 piątek
16:00-19:00

zabawy z elfami
warsztaty – malowanie bombek
wizyta u św. Mikołaja
Czytanie bajek: Elf Ziółko

11.12.2021 sobota
12:00-19:00

12:00
18:00-19:00

zabawy z elfami
warsztaty – malowanie bombek pisanie listów
do Mikołaja; dekorowanie pierników, robienie
ozdób choinkowych
wizyta u św. Mikołaja
Teatrzyk ZIMOWA OPOWIEŚĆ CHOINKOWA
mini musical o polskich świątecznych tradycjach
Teatr Rozmaitości GWITAJCIE
Kolędowanie - GWIAZDO ŚWIEĆ, KOLĘDO LEĆ
koncert kolęd i pastorałek (sł. E. Bryll, muz. W. Korcz)
Teatr Rozmaitości GWITAJCIE

zabawy z elfami
warsztaty – malowanie bombek pisanie listów do Mikołaja;
dekorowanie pierników, robienie ozdób choinkowych
wizyta u św. Mikołaja
KŁOPOTY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
mini musical z amerykańskimi przebojami świątecznymi
Teatr Rozmaitości GWITAJCIE
Czytanie bajek: Elfka Kapryśka
Kolędowe karaoke z DJ-em

zabawy z elfami
warsztaty – tworzenie kartek świątecznych
wizyta u św. Mikołaja

19.12.2021 niedziela
12:00-19:00

12:00-13:00
15:00-15:20
16:00-16:20
17:00-17:20
18:00-18:30

20.12.2021 poniedziałek
16:00-19:00

14.12.2021 wtorek
16:00-19:00
16:00-18:00

zabawy z elfami
warsztaty plastyczne - dekorowanie pierników
wizyta u św. Mikołaja
Open scena RCK

15.12.2021 środa
16:00-19:00
17:00-19:00

zabawy z elfami
warsztaty - robienie skarpet na kominek
wizyta u św. Mikołaja
Czytanie bajek: Elf Bum Cyk Cyk

16:00-18:00

zabawy z elfami
warsztaty - robienie ozdób choinkowych
wizyta u św. Mikołaja
Open scena RCK

17.12.2021 piątek
16:00-19:00

zabawy z elfami
warsztaty – malowanie bombek
wizyta u św. Mikołaja
Czytanie bajek: Elf Pasibrzuszek

18.12.2021 sobota

12:00-19:00

zabawy z elfami
warsztaty – malowanie bombek pisanie listów
do Mikołaja; dekorowanie pierników, robienie
ozdób choinkowych
wizyta u św. Mikołaja
12:00
Teatr kukiełek - „Opowieść wigilijna”
agencja artystyczna Frajda
18:00 -19:00 Koncert kolęd z kopyta kulig rwie
artyści Teatru Variete Muza

zabawy z elfami
warsztaty – tworzenie kartek świątecznych
wizyta u św. Mikołaja

21.12.2021 wtorek
16:00-19:00
16:00-18:00

zabawy z elfami
warsztaty plastyczne - dekorowanie pierników
wizyta u św. Mikołaja
Open scena RCK

22.12.2021 środa
16:00-19:00

16.12.2021 czwartek
16:00-19:00

zabawy z elfami
warsztaty – malowanie bombek pisanie
listów do Mikołaja; dekorowanie pierników,
robienie ozdób choinkowych
wizyta u św. Mikołaja
Teatr Variete Muza – gry i zabawy z piosenkami
Świąteczne, saksofonowe wariacje Maksa
Świąteczne, saksofonowe wariacje Maksa
Świąteczne, saksofonowe wariacje Maksa
Koncert kolęd Ognisko Pracy Pozaszkolnych
w Kołobrzegu

zabawy z elfami
warsztaty - robienie skarpet na kominek
wizyta u św. Mikołaja
Czytanie bajek: Elfka Guzdrella

23.12.2021 czwartek
16:00-19:00
16:00-18:00
18:00-19:00
19:00

zabawy z elfami
warsztaty - robienie ozdób choinkowych
wizyta u św. Mikołaja
Zimowe kino plenerowe „Święta Last Minut”
Koncert kolęd Studio Muzyki Rozrywkowej „
Tea & M” Adam Herbowski
Pożegnanie św. Mikołaja
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Ewa Osada
i jej długo dojrzewająca płyta
Autor: Marcin Napierała

20 grudnia br. miała premierę debiutancka płyta Ewy Osady-Sobczyńskiej zatytułowana
„Anatomicznie”. Choć wraz z mężem Maciejem są znanymi muzykami, nigdy wcześniej nie
zdecydowali się wydać autorskiego materiału. Teraz przekonują, że #itsnevertoolate (z ang. nigdy
nie jest za późno).

pomóc w ich realizacji – mówi Ewa. – To też wspaniała forma
wspierania kultury, a wiemy, że dziś każdy dwa razy się zastanawia, zanim wyda jakiekolwiek pieniądze.

Ten hasztag pojawia się przy każdym poście w ich mediach społecznościowych. Jak mówią, chcą nim przekazać światu, że zawsze jest właściwy czas na to, by spełniać marzenia. Marzeniem
Ewy i Maćka stała się własna płyta, ale nigdy nie było czasu na
jego realizację.

Przygotowanie albumu „Anatomicznie” Ewy Osady-Sobczyńskiej
wsparły: MPS International oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens. Partnerem wydarzenia jest Gmina Miasto Koszalin – Koszalin Centrum Pomorza. Płyta
została objęta patronatem medialnym Polskiego Radia Koszalin.

Muzyka i teksty (oprócz jednego, którego autorem jest Ryszard
Ulicki) były prezentem Macieja na „okrągłe” urodziny Ewy. Jednak muzycy nie przystąpili od razu do prac nad materiałem. Jak
mówią, materiał dojrzewał pięć lat.
– Początkowo płyta miała mieć zupełnie inny kształt, niż ma obecnie.
W trakcie pracy w studiu, ze wspaniałymi producentami muzycznymi Maćkiem Cybulskim i Borysem Sawaszkiewiczem, przechodziliśmy przez różne gatunki muzyczne – mówi Ewa Osada-Sobczyńska.

– Jest też wielu aniołów anonimowych, którzy po prostu w nas
uwierzyli, którzy kiedyś nas spotkali, usłyszeli i pomyśleli, że warto nas wesprzeć – dodaje Ewa. – Są to osoby z całej Polski. Mimo
że życzą sobie pozostać w cieniu, my z całego serca chcemy im
podziękować!

– Możemy tu znaleźć funkujące gitary, jazzowe harmonie, rytmy
soul, funk, disco i sambę, jazzującą włoską tarantelę i jazzowe ballady – dodaje Maciej. – Nie boimy się tej różnorodności. Cieszymy
się z tego, że każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie.

Na początku stycznia 2022 roku w Warszawie będzie kręcony
teledysk. To również było jedno z marzeń artystów. Jego realizacją zajmie się profesjonalna firma, specjalizująca się w realizacji
clipów – od zaproponowania scenariusza, po nagranie i montaż.

Muzycy zapewniają, że płyta jest bardzo osobista: – Album jest
bardzo „nasz”. Opowiada o naszej miłości, o byciu razem, nawet
o wspólnym milczeniu – mówi Ewa. – Wierzymy, że ta płyta stanie się promykiem, który będzie dawać nadzieję i wywoływać pozytywne emocje w tym trudnym dla wszystkich czasie.

– Kolejnym krokiem będzie wielki koncert, na którym zaprezentujemy muzykę z płyty „Anatomicznie” – mówi Maciej OsadaSobczyński. – Chcemy, by odbył się w Koszalinie, bo przecież tu
mieszkamy i tu pracujemy. Na razie nie wiemy, kiedy się odbędzie,
ponieważ pandemia jest nieprzewidywalna. Obecnie największe
gwiazdy odwołują swoje koncerty, a co dopiero my – żartuje.

Wydanie płyty nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i pomoc
wielu osób, firm i instytucji. Artyści nazywają ich aniołami.

Płytę można nabyć w serwisie Allegro, a także kontaktując
się bezpośrednio z artystami, na przykład przez ich media
społecznościowe. Krążek będzie do nabycia także po każdym
koncercie.

– To wspaniałe, że jest wokół nas tylu dobrych ludzi, którzy dostrzegli w nas potencjał, uwierzyli w nasze marzenia i zechcieli
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„Seksapil”
w Bałtyckim
Teatrze
Dramatycznym
Sylwestrowa premiera
i (nie tylko) karnawałowy hit
Autor: Andrzej Mielcarek

„Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek
świat” zachęcali w szlagierze z filmu „Manewry miłosne”
(1935) Tola Mankiewiczówna i Aleksander Żabicki.
Najnowszy spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego,
którego premiera odbędzie się w tegoroczny sylwestrowy
wieczór, przeniesie widzów do świata, którego dawno
już nie ma, a który w zbiorowej świadomości Polaków
wciąż ma walor czasu niemal bajkowego - cudownego,
beztroskiego i szczęśliwego. Na scenie wystąpi cały
zespół teatru, śpiewająco przypominając największe
przeboje polskiego międzywojennego kina, w tym
tytułowy „Seksapil”.
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„Każdemu wolno kochać…
A więc za miłości sprawą, niech
znikają troski, a radość niech
trwa”.

Reżyserem przedstawienia jest Paweł Szkotak, który mówi:
- Nasz spektakl jest inspirowany kinowym hitem z roku 1937,
zatytułowanym „Piętro wyżej”. Tytuł pewnie nie wszystkim
jest znajomy, ale na pewno wszyscy doskonale znają piosenki
z tego filmu, zwłaszcza „Seksapil” i „Umówiłem się z nią na
dziewiątą” . Najkrócej rzecz ujmując, nasz spektakl to powrót do świata, który nawet prawie 100 lat temu był światem fantazji, swoistej baśni dla dorosłych. Świata, w którym
mężczyźni są dżentelmenami, kobiety damami. Problemy
życia codziennego nie istnieją, a nasi bohaterowie przeżywają wielką miłość, która po różnych perypetiach kończy się
happy endem. Wspomniany film powstał na dwa lata przed
wybuchem drugiej wojny światowej. Ale nie ma w nim lęku
przed nadchodzącymi czarnymi chmurami, które zbierały się
już nad Europą i które niektórzy już dostrzegali. Pełen jest za
to zabawnych sytuacji i radości. Ten właśnie klimat przenosimy na deski BTD. Wciągamy widzów w kolorowy i beztroski
świat, między znajome motywy, chwytliwe melodie i znakomite teksty – zapowiada reżyser.

Okres dwudziestolecia był czasem odbudowy państwa
polskiego po zaborach oraz kataklizmach wojennych lat
1914-1920. Wśród jego niewątpliwych sukcesów trzeba
podkreślić niebywały rozkwit kultury, literatury, teatru
i najmłodszej z muz – kina. Na potrzeby filmu tworzyli najlepsi poeci i kompozytorzy. Ich przebojowe utwory w okresie powojennym śpiewały Irena Santor, Sława Przybylska
i wiele innych gwiazd. Bez nich nie byłoby z pewnością
fenomenu Kabaretu Starszych Panów, który w czasach
gomułkowskiej szarzyzny i dominującej, przaśnej rozrywki
masowej skrzył się niczym brylant humorem najwyższych
lotów, klasą wykonawców i jakością tekstów.
Tomasz Ogonowski, dramaturg BTD, autor scenariusza wykorzystującego tekst Emanuela Schlechtera (1904-1943),
mówi: - Historia pokazana na scenie jest nieskomplikowana.
Można ją określić jako komedię pomyłek w wodewilowym
stylu. Cała fabuła jest zbudowana niczym historia Kopciuszka. To różne perypetie dziewczyny, która przybywa
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„Swój los na
jedną stawiam
kartę, Ty, albo
żaden, Ty,
albo żaden.
Tak musi być,
bo serce mam
uparte, Ty,
albo żaden, Ty,
albo nikt!”

„Kolie dwie, płaszcz
gronostajowy,
diadem brylantowy
- to wystarczy mi…”
„A tymczasem
nasz bal trwa
nadal! Pijmy
więc Dom
Perignon…
i jedzmy
truskawki.
Tańczmy...
i śpiewajmy!”

„Co bez miłości wart jest świat?
To tak, jak bez słoneczka
kwiat. Jak rybka bez wody,
Mahomet bez brody, to tylko
strata młodych lat!”
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„No to posłuchaj...
Otóż Bonecka nie jest Bonecką”.

„Słaba płeć, a jednak najsilniejsza.
Słaba płeć, a jednak najmocniejsza.
Wdzięk, szyk, charm,
styl - nasza broń to seksapil”.

z prowincji do dużego miasta, czyli Warszawy.
Tam poznaje bardzo popularnego spikera radiowego, który czaruje swoim głosem wszystkie damy
w stolicy. W wyniku różnych okoliczności ci dwoje
zakochują się w sobie, potem się rozstają, a później jednak wszystko się dobrze kończy. Bo tak
powinno się skończyć takie przedstawienie. To był
czas bardzo łaskawy dla pań i panów, jeśli chodzi
o modę. Zobaczymy więc piękne stroje i eleganckie stylizacje. Zatopimy się w swoistej baśni, by
opuścić ją z dźwięczącymi w uszach niezapomnianymi melodiami. To idealne przedstawienie sylwestrowo-karnawałowe.
Paweł Szkotak dodaje: - Polskie kino tamtego czasu można określić jako swoiste Bollywood. Dla milionów widzów stało się sposobem na oderwanie
się od codziennych problemów i przeniesienie na
krótki chociaż czas w lepszy świat, w którym ludzie skupiali się na przeżywaniu wielkich miłości
i zabawnych perypetii. Byłoby znakomicie, gdyby
nasz „Seksapil” stał się takim swoistym wehikułem, zdolnym przenieść widzów do krainy marzeń,
pozwalającym zapomnieć o trudnej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, zwłaszcza od momentu wybuchu pandemii.

„Pierwszy znak,
gdy serce drgnie.
Ledwo drgnie,
a już się wie, że to
właśnie ten, tylko
ten”.

„SEKSAPIL”,
Bałtycki Teatr Dramatyczny
Reżyseria: Paweł Szkotak
Premiera: 31 grudnia 2021 roku
Autor: Tomasz Ogonowski (na podstawie
scenariusza Emanuela Schlechtera)
Obsada: Bernadetta Burszta, Żanetta
Gruszczyńska-Ogonowska, Adrianna
Jendroszek, Dominika Mrozowska-Grobelna,
Beata Niedziela, Katarzyna Ulicka-Pyda,
Małgorzata Wiercioch, Marcin Borchardt,
Artur Czerwiński, Wojciech Kowalski, Piotr
Krótki, Adam Lisewski, Wojciech Rogowski,
Jacek Zdrojewski
Inspicjent: Izabela Rogowska
Scenografia i kostiumy: Natalia Kołodziej
Opracowanie muzyczne: Łukasz Matuszyk
Choreografia: Iwona Runowska

Przy sesji zdjęciowej pracowali:
Fotografie: Izabela Rogowska
Stylizacje: Beata Jasionek
Stylizacje fryzur: Renata Borowska,
Emilia Patrzek
Realizatorzy oświetlenia:
Alicja Brożyna i Kornel Pałaszewski
Specjalne podziękowania
dla firmy ProScena

„Muszę jednak
uprzedzić, że pogłoski
o naszym majątku
są fałszywe. My
nie mamy żadnego
posagu”.

Cieszę się na spotkanie
z koszalińską publicznością
w sylwestrową noc
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Izabela Rogowska

O gościnnej pracy w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, o modzie na
przedstawienia muzyczne i najnowszej premierze BTD rozmawiamy z Pawłem
Szkotakiem, reżyserem „Seksapilu”, który zostanie po raz pierwszy pokazany
w sylwestrowy wieczór.
- Wygląda to na jakąś prawidłowość. Co dwa lata
możemy w Koszalinie oglądać spektakl przez Pana
wyreżyserowany. W 2017 roku był to „Świętoszek”,
w 2019 – „Gąska”. Co skłoniło Pana do zrealizowania „Seksapilu”, którego premierę obejrzymy w sylwestra?
- Powodów jest kilka. Zawsze sobie cenię możliwość powrotu do teatru, w którym kiedyś już reżyserowałem. Uważam, że to najlepsza recenzja mojej
pracy, gdy zaproszenie zostaje ponowione. Oznacza
ono, że publiczność, ale również zespół i dyrekcja,
widzą sens kontynuowania współpracy ze mną.

Dlatego kiedy dyrektor Zdzisław Derebecki złożył
mi propozycję przygotowania tego spektaklu, długo
się nie zastanawiałem.
Równie ważną przyczyną jest koszaliński zespół.
W Polsce mówi się o nim bardzo dobrze, nie pierwszy wystawiam mu laurkę. Ona jest absolutnie zasłużona. To świetny zespół, choć niewielki liczebnie.
Zróżnicowany, z wyrazistymi osobowościami. Dobrze zbalansowany pod względem proporcji między
aktorami młodymi i dojrzałymi, między kobietami
i mężczyznami. Doceniam jego wszechstronność
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i to, ile aktorzy BTD pracują. Ale chyba tak musi być
w teatrach, które mają budżety dużo skromniejsze niż
sceny w Warszawie czy Krakowie.
- Nie każde polskie stutysięczne miasto może się pochwalić teatrem dramatycznym.
- To na pewno wyróżnia Koszalin na tle wielu podobnych miast. Cieszę, że tu wróciłem. To są dobre spotkania: międzyludzkie i artystyczne. Dzięki temu, że
się znamy, praca przebiega szybciej, a to w przedświątecznym czasie jest ważne. Wiemy, czego możemy od
siebie nawzajem wymagać i komunikacja jest sprawniejsza.
- À propos komunikacji: czy wykształcenie psychologiczne przydaje się w Pana pracy reżyserskiej?
- Czasami, kiedy jadę w pociągu, a współpasażerowie
dowiadują się, że z pierwszego zawodu jestem psychologiem, to każdy poprawia się na miejscu z obawy,
że zostanie „zdiagnozowany”. Jakoś tak się ten zawód
kojarzy. W życiu i w pracy nie stosuję żadnych psychologicznych sztuczek. Ale na pewno psychologia jako nauka, która służy poznaniu człowieka oraz poznaniu jego
relacji z samym sobą i innymi, jest czymś, co uwrażliwia.
I to się przydaje, bo empatia w zawodzie reżysera jest
jedną z najważniejszych umiejętności.
- Myślę, że pewnie pomaga też świadomość istnienia
rozmaitych typów osobowości, bo nie do każdego należy tak samo mówić, nie każdy tak samo odczuwa.
- Pracując nad tekstem dramatycznym, lubię się bawić
w detektywa. Na początku pracy i w czasie prób stolikowych razem z aktorami zastanawiamy się nad tym,
jacy to są bohaterowie, jakie są ich życiorysy, jakie są
ich marzenia, jakie są ich lęki, do czego dążą. Wtedy
dokonujemy analizy postaci. Wynikające z niej wnioski przekładają się później na scenę. Aktorzy czują się
pewniej w przypisanych im rolach, gdy dobrze je rozpoznamy.
- Można powiedzieć, że aktor stosuje „psychologię
praktyczną”. Podejrzewam, że nie można być aktorem,
jeśli człowiek się w siebie nie wgryzie, kiedy nie ma
świadomości swoich predyspozycji, ograniczeń, sposobu funkcjonowania.
- Na pewno wgląd w siebie bardzo pomaga, dlatego że
w jakiś sposób odnajdujemy siebie w każdej roli. Piękne
w zawodzie aktora jest to, że żyje życiem zwielokrotnionym, życiem wielu postaci. Nawet jeśli jest to życie
trwa tylko dwie godziny podczas spektaklu, to ma on
okazję zobaczyć siebie w innych czasach, innych relacjach. A my dzięki teatrowi możemy także tego doświadczać.
- Odnoszę wrażenie, że w ostatnich latach pojawiła
w polskim teatrze tendencja do budowania przedstawień na podstawie tekstów specjalnie napisanych.
Mało gra się obecnie klasyki.
- Rzeczywiście pojawiła się taka tendencja. Ma to wiele zalet, dlatego że autor żyjący, przygotowując tekst,
robi to często z myślą o konkretnych, znanych sobie
aktorach. Może więc wykorzystywać ich specjalne
umiejętności czy warunki. Z drugiej strony można szukać tematów zakorzenionych w życiu lokalnej społecz-
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ności, mówiąc o sprawach, które są ważne dla widzów
w określonym momencie i określonym miejscu.
- Pisanie dla teatru stało się czymś atrakcyjniejszym
niż dawniej?
- Na pewno, bo pojawia się sprzężenie zwrotne: teatry
wystawiają te teksty, potrzebne są kolejne. Ogłaszane są konkursy dla dramatopisarzy, więc coraz więcej
osób się tym zajmuje. Z kolei wszystko to prowadzi
do sytuacji, że jest w czym wybierać, pojawia się dużo
ciekawego materiału do pokazania na scenie. A jeszcze
30 lat temu, kiedy padało pytanie „co tam słychać
w młodym polskim teatrze?”, padały nazwiska Mrożek/Różewicz. To tak anegdotycznie. Ale jest w tej
anegdocie prawda – obecnie dla teatru tworzy wielu
interesujących ludzi pióra.
- W nurcie tym idealnie mieści się koszaliński „Seksapil”.
- Dlatego z przyjemnością sięgnąłem po materiał
przygotowany przez Tomasza Ogonowskiego, bo rodzi się w polskim teatrze również zjawisko rodzimych
przedstawień muzycznych. Nie adaptacji musicali
z Broadwayu, ale całkowicie oryginalnych rzeczy. Czasami są to już nawet oryginalne musicale, czasami jeszcze tylko wodewile, ale tendencja jest wyraźna i myślę,
że się ona ugruntuje. Nasz „Seksapil” rzeczywiście się
wpisuje w ten nurt idealnie. Mnie to cieszy, bo powstają przedstawienia, które potrafią ciekawie opowiadać
o naszej rzeczywistości, a jednocześnie pozwalają publiczności znakomicie się bawić.
- Jak wyglądało Pana przejście z roli aktora i reżysera
teatru alternatywnego, eksperymentalnego, bo takie
było i jest Biuro Podróży, do roli dyrektora i reżysera
teatru repertuarowego?
- Trochę pomógł przypadek, ale też i ciekawość, która
pchała mnie do próbowania różnych form teatralnych.
Dużo zawdzięczam pani Krystynie Meissner. Namówiła mnie bowiem do tego, żebym wyreżyserował „Pod
drzwiami” Borcherta w Teatrze Współczesnym we
Wrocławiu, którego była dyrektorką. To było później
moje przedstawienie dyplomowe. Jego recenzentką
została inna wielka postać polskiego teatru, niegdyś
wieloletnia dyrektorka Teatru Nowego w Poznaniu
i minister kultury, pani Izabela Cywińska. Tak się to
zaczęło, i tak się cały czas toczy. Będąc młodym chłopakiem, nie zdawałem sobie sprawy, jaki dostałem
prezent od losu. Teraz jako człowiek dojrzały wiem,
jak trudno jest wejść do tego świata. Ale to było dwadzieścia parę lat temu, jeszcze przed Teatrem Polskim
w Poznaniu. Chcę podkreślić, że cały czas pracuję
w Teatrze Biuro Podróży, choć dużo jeżdżę po Polsce
i przygotowuję różne spektakle w różnych teatrach.
Ważnym krokiem w moim życiu zawodowym było
również wejście w świat opery, który jest jeszcze bardziej hermetyczny niż świat teatru dramatycznego.

Paweł Szkotak (rocznik 1965)
– z wykształcenia psycholog; reżyser, założyciel poznańskiego Teatru Biuro Podróży (1988), z którym odwiedził kilkadziesiąt krajów świata. Biuro
Podróży uchodzi za jeden z najciekawszych polskich teatrów alternatywnych, któremu nie są obce doświadczenia teatru ulicznego, cyrku, awangardy teatralnej początku XX wieku. W swoich poszukiwaniach czerpie
inspiracje również z dokonań Teatru Laboratorium, Gardzienic i Teatru
Ósmego Dnia. Szczególne uznanie przyniosły mu efektowne spektakle
plenerowe: „Giordano” (1992), „Carmen funebre” (1994), „Selenauci” (1999),
„Millenium Mysteries” (2000), „Rękopis Alfonsa van Wordena” (2001)
i „Kim jest ten człowiek we krwi?” (2005). W nieco innej stylistyce i dla
zamkniętej, kameralnej przestrzeni powstały przedstawienia „Pijcie ocet,
Panowie” (1998), „Nie wszyscy są z nas” (1997) czy „Zaćmienie” (2003).
W latach 2003-2015 Paweł Szkotak był dyrektorem naczelnym
i artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu. Reżyserował na rodzimej
scenie i w wielu innych polskich teatrach. Spektakle w jego reżyserii
prezentowane były podczas największych festiwali teatralnych na całym
świecie i wielokrotnie zbierały nagrody.
W bieżącym roku Paweł Szkotak został ponownie wybrany na prezesa
Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

- To dosyć nietypowe, żeby reżyser „dramatyczny” reżyserował spektakle operowe…
- Ja to lubię. Moją pierwszą miłością była muzyka,
w dzieciństwie zaliczyłem epizod w szkole muzycznej.
Po latach zająłem się muzyką jako reżyser. Daje mi to

Przed „Seksapilem” w Koszalinie zrealizował „Świętoszka” (2017) i „Gąskę”
(2019), która jest wciąż grana przez zespół BTD.

I

34

I

wtedy doświadczać lokalnego życia. Poznawać zwyczaje, muzykę,
jedzenie, miejscowe bary. Czasem nawiązują się znajomości, przyjaźnie, które trwają przez wiele lat.

dużo satysfakcji. Z natury jestem ciekawy, więc próbowałem również innych form teatralnych: teatru lalkowego, teatru radiowego,
teatru telewizji, teatru musicalowego. Dobrze jest mieć ciągle nowe
bodźce do rozwoju. Możliwość zaznajamiania się z różnymi formami teatralnymi sprawia, że można przenosić pomysły z jednego teatru do drugiego, z jednej formy teatralnej do drugiej. Przykładowo
w operze „Carmen” używałem lalek, a w plenerowych przedstawieniach Biura Podróży wykorzystywałem operową muzykę, na żywo
śpiewała tam śpiewaczka operowa. To jest ciekawe - moim zdaniem
- przenikanie sztuk.

- W jakim stopniu pandemia namieszała w Pana planach zawodowych i w jakim stopniu w ogóle wpłynęła na teatr?
- Pandemia jest trudna dla wielu ludzi, w tym ludzi teatru, z powodów oczywistych. Teatr przez wiele miesięcy nie mógł grać, później
mogło do niego przychodzić mniej widzów niż zwykle. Poza tym
wielu widzom wmówiono, że teatr jest miejscem, gdzie może nas
spotkać coś złego. Teraz, mimo pandemii, teatry próbują odbudowywać relacje z widzami.

- Długo kierował Pan Teatrem Polskim w Poznaniu. Musiał Pan
wtedy dbać nie o jedno przedstawienie, ale o całą instytucję i jej
zespół.
- To trwało dosyć długo, 12 sezonów. Dostałem propozycję objęcia
dyrekcji Teatru Polskiego od ówczesnego, nieżyjącego już, wiceprezydenta Poznania, Macieja Frankiewicza, charyzmatycznej postaci.
Przyjąłem ją przede wszystkim z ciekawości, żeby zobaczyć, jak wygląda taka praca. Najważniejszym zadaniem było stworzyć miejsce,
w którym inni reżyserzy mogą pracować, zespół się rozwija, a publiczność chce przychodzić na spektakle.

A jeśli chodzi o moją pracę, to dwa spektakle („Cosi fan tutte”
w Operze Nova w Bydgoszczy i „Dzień świra” w Gorzowie w Teatrze Osterwy) były zawieszone. Do premiery opery Mozarta podchodziliśmy trzy razy, zawsze coś stawało na przeszkodzie. Spektakl
w Gorzowie premiery jeszcze się nie doczekał. Po drodze zdarzyły
się przykre rzeczy, wśród nich śmierć jednego z aktorów uczestniczących w przedstawieniu.
Pandemia odciska się mocno na życiu teatralnym. Ale miejmy nadzieję, że najgorsze mamy już za sobą i że będzie już tylko lepiej.
Teatr jest niepowtarzalny, piękny, unikatowy dzięki temu, że dochodzi w nim do bezpośredniego spotkania aktorów z widzami.
To jest doświadczenie, którego nic nie jest w stanie zastąpić, nawet najlepszy film, spektakl telewizyjny czy audiobook. Dlatego
cieszę się na spotkanie z koszalińską widownią w sylwestrowy
wieczór. Zespół BTD w „Seksapilu” daje z siebie wszystko, więc
można się spodziewać doskonałego humoru, pięknej muzyki, ciekawej scenografii i choreografii. Na pewno w dobrych nastrojach
przywitamy Nowy Rok.

- Gdyby wyrysować mapę Pana pracy w różnych teatrach, to powstanie niezła plątanina. Krąży Pan po Polsce od dawna, pracując
w bardzo różnych teatrach.
- Po okresie pracy w Poznaniu, w którym musiałem trochę zatrzymać własną działalność reżyserską, bo dyrektor musi być na miejscu, a nie podróżować, poczułem wolność i korzystam z niej, nadrabiając czas. Wtedy reżyserowałem jeden spektakl rocznie, teraz
cztery w ciągu roku. Cenię sobie również możliwości pracy poza
Polską. To daje zupełnie inną perspektywę, można na chwilę zanurzyć się w innej kulturze, stać się mieszkańcem innego świata. Lubię
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Fenomen
Profesora Maciejewskiego
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Marcin Betliński, Edward Grzegorz Funke

Spotkał nas niezwykły zaszczyt. Uczestniczyliśmy w uroczystym wieczorze, podczas którego
w gronie bliskich i przyjaciół prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejewski wspominał
najważniejsze momenty swojego 90-letniego życia, 68 lat pracy zawodowej i 50 lat twórczo
spędzonych w Koszalinie. Mówi się czasami, że ktoś jest „chodzącą historią”. O Profesorze można
powiedzieć bez najmniejszej wątpliwości: jest żywą historią i prawdziwą legendą położnictwa
oraz ginekologii w naszym mieście, nauczycielem i kreatorem grupy znakomitych lekarzy,
bezdyskusyjnym autorytetem nie tylko medycznym. Pozostaje przy tym ciepłym człowiekiem,
zawsze życzliwym i pomocnym, zakłopotanym zainteresowaniem, jakie mu się okazuje.
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Ponieważ prof. Zdzisław Maciejewski jest jednym z założycieli koszalińskiego klubu rotariańskiego, wspomniany wieczór miał formę
klubowego spotkania w rozszerzonym gronie. Odbył się zaś w murach kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Eugeniusza
Kwiatkowskiego (Profesor z uczelnią związany jest w różnych sposób od dawna). W prezentacji, której mogliśmy wysłuchać 6 grudnia br., profesorowi Maciejewskiemu towarzyszyła dr hab. Jolanta
Kazimierczyk-Kuncer, profesor Politechniki Koszalińskiej.

otworzył w Poznaniu biuro konstrukcyjne. Był członkiem zespołu,
który zbudował pierwszy polski silnik samolotowy.
Miał zmysł biznesowy, toteż w roku 1923 wybudował fabrykę kas
pancernych. Pod marką „Bernard Polski” stała się ona znana w Polsce i poza jej granicami. Wytwórnia sejfów zakończyła działalność
z dniem napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę. Jej właściciel
został aresztowany w 1940 roku i rozstrzelany na terenie Fortu
VII w Poznaniu, w miejscu męczeńskiej śmierci około 20 tysięcy
Wielkopolan.

Korzenie

Losu starszych braci uniknęli Bronisław i Aleksander.

Drugi września 1931 roku przyniósł w życiu Tadeusza i Heleny
Maciejewskich radosną, choć wyczekiwaną zmianę. Tego dnia na
świat przyszedł ich pierworodny syn, któremu na chrzcie świętym
nadadzą imię Zdzisław. W kolejnych latach rodzina powiększy się
jeszcze o trójkę dzieci: Zbigniewa, Krystynę i Sławoja.

Bronisław Polski należał do grona pierwszych absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego - Wydziału Prawa. W 1938 roku został
sędzią Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Wziął udział
w kampanii wrześniowej i jako internowany oficer Wojska Polskiego wojnę spędził w oflagu Turnu, w Rumunii. Powrócił do kraju po
poznańskich wypadkach czerwcowych 1956 roku. Został adwokatem w Katowicach.

Oboje państwo Maciejewscy ukończyli Królewską Wyższą Szkołę Techniczną we Wrocławiu (Königliche Technische Hochschule
Breslau). Pan Tadeusz do 1936 roku był dyrektorem w Polskiej
Fabryce Porcelany „Huta Franciszka Górny Śląsk”, mieszczącej się
w Bykowinie (obecnie jest to dzielnica Rudy Śląskiej). W pamięci
Jubilata informacji na temat rodziny ojca nie zapisało się wiele.
Dużo więcej wiadomo o rodzinie ze
strony pani Heleny. Miała ona dwie
siostry - Marię i Walerkę oraz czterech braci - Jana, Bernarda, Bronisława i Aleksandra. Wszyscy byli
gruntownie wykształceni i wychowani w duchu patriotycznym, co
zdeterminowało ich losy.
Panie Maria i Waleria odegrają
w przyszłości ogromną rolę w powojennym wychowaniu oraz zdobyciu wykształcenia przez rodzeństwo Profesora.

I

Aleksander Polski również uczestniczył w wojnie obronnej 1939
roku. Dziewięć lat wcześniej ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W Klinice Chorób Wewnętrznych macierzystego uniwersytetu, pod
kierunkiem prof. dr. hab. Stefana
Kwaśniewskiego, uzyskał stopień naukowy doktora medycyny
i specjalizację w zakresie chorób
wewnętrznych. W 1936 roku
objął stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych
w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach.

„Lekarz bez aspiracji naukowych staje
się rzemieślnikiem, a nawet najlepszy
rzemieślnik z licznymi certyfikatami,
zawsze będzie tylko rzemieślnikiem.”

W 1939 r. został zmobilizowany
i wcielony do wojska. Po klęsce
wrześniowej przedostał się na
Zachód, by w Wielkiej Brytanii
zostać lekarzem jednostki lotniczej oraz asystentem na Polskim Wydziale Lekarskim. Ta naukowo-dydaktyczna jednostka została utworzona w marcu 1941 roku
na Uniwersytecie w Edynburgu. Kształciła kadry medyczne dla
potrzeb Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Kadrę akademicką stanowili profesorowie, docenci i doktorzy uniwersytetów
polskich przebywający na uchodźstwie oraz lekarze pełniący służbę wojskową na Wyspach. Warto zaznaczyć, że polski Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Edynburgu był jedyną polską instytucją
akademicką działającą (do 1949 roku) legalnie w czasie II wojny
światowej.

Wujkowie
Jan Polski studiował prawo i administrację na Uniwersytecie Humboldtów, najstarszym uniwersytecie berlińskim, założonym przez
Fryderyka Wilhelma III w 1809 roku. Po studiach pełnił funkcję
radcy w urzędzie miasta Berlina. W czasie I wojny światowej służył w armii pruskiej, podobnie jak setki tysięcy polskich poddanych
Wilhelma II Hohenzollerna. W czasie Powstania Wielkopolskiego
opowiedział się po stronie powstańczej i w roku 1919 r. objął funkcję burmistrza Środy Wielkopolskiej. Pełnił ją nieprzerwanie przez
20 lat, aż do września 1939 roku.
Na niemieckiej liście średzkich Polaków, których należy zgładzić
w pierwszej kolejności, nazwisko Jana Polskiego musiało znajdować na samym początku, bo wraz z grupą mieszkańców miasteczka
należących do lokalnej elity został rozstrzelany niedługo po wkroczeniu hitlerowców do Wielkopolski. Niemcy uważali ten region za
swoją własność, historyczną część Niemiec. Powołali na jego bazie
Kraj Warty (Reichsgau Wartheland albo Warthegau) wcielony do
Rzeszy. Dziś imię burmistrza Jana Polskiego nosi jedna z ulic Środy
Wielkopolskiej; upamiętnia go również okolicznościowa tablica.

Po powrocie z Anglii w roku 1956, Aleksander Polski objął stanowisko ordynatora Górniczego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w katowickiej dzielnicy Murcki.
Koniec szczęśliwego dzieciństwa
W momencie wybuchu wojny Tadeusza Maciejewskiego nie było
już w domu – został wcześniej zmobilizowany jako oficer rezerwy.
Pani Helena pozostała w Środzie z dziećmi sama. Miasto leżało blisko ówczesnej granicy niemiecko-polskiej, przebiegała przez nie
linia obronna Armii Poznań, toteż już drugiego września 1939 roku
ogłoszono ewakuację mieszkańców, by uchronić ich przed skutkami ewentualnych walk.

Drugi z braci Polskich, Bernard, studiował w Königliche Technische Hochschule (późniejszej politechnice) w Berlinie. I on został
wcielony do armii pruskiej, by trafić do okopów I wojny światowej.
Po zakończeniu Wielkiej Wojny uzyskał tytuł inżyniera, a później
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Profesor Zdzisław Maciejewski tak wspomina dzień swoich ósmych
urodzin: - Pamiętam jak dziś, jechaliśmy pociągiem towarowym.
Nagle rozpoczęło się bombardowanie, straszne, huraganowe. Pociąg zatrzymał się, wszyscy rozbiegli się na pola ziemniaków i buraków. Mój trzyletni braciszek Sławoj i Mama zostali ranni. Trafili
do szpitala we Wrześni. Do domu wróciliśmy po wielu tygodniach.

Jak by się spełniał zamiar zbrodniarzy, by istnienie tego piekła na
ziemi, otoczone było wieczną tajemnicą. Z przebiegłą perfidią ulokowali oni jedyny obóz koncentracyjny, powołany wyłącznie dla
dzieci, w obrębie łódzkiego getta. Dawało to gwarancję, że nikt nie
ucieknie zza jego murów, a nawet gdyby mu się to udało, nie znajdzie na zewnątrz żadnej pomocy.

Nie był to powrót szczęśliwy. Policja pod bronią przekwaterowała rodzinę z dużego wygodnego mieszkania do jednego pokoju ze
wspólną kuchnią. W listopadzie do bliskich dołączył pan Tadeusz.
Co z tego, kiedy wkrótce został aresztowany: - Pojawili się u nas
gestapowcy – wspomina Profesor. – Jeden z nich trzymał w ręku
zdjęcie, które na początku 1919 roku zrobiła sobie grupa powstańców śląskich. Wśród nich był też mój Tata. Jak się później dowiedziałem, nikt z tej fotografii nie dożył końca wojny. Mojego Ojca
wywieziono do obozu Auschwitz Birkenau, następnie do Oranienburg – Sachsenhausen. Według danych Niemieckiego Czerwonego
Krzyża, w obozie w Dachau na początku lutego 1945 roku został
zgładzony w zbiorowym mordzie więźniów przy użyciu fenolu.

Teoretycznie Polen-Jugendverwahrlager przeznaczony był dla
dzieci w wieku od 8 do 16 lat. W rzeczywistości trafiały tam dzieci
młodsze (jak brat Profesora, mający wówczas pięć i pół roku), nawet dwuletnie.
Formalnie działalność obozu rozpoczęła się 1 grudnia 1941 roku.
Pierwszych więźniów, wśród nich rodzeństwo Maciejewskich,
przywieziono do Łodzi w połowie grudnia.
O ponad trzech obozowych latach profesor Zdzisław Maciejewski
mówił dotychczas niewiele, nawet najbliższym. Podczas swego
benefisu na Politechnice Koszalińskiej Profesor otworzył się, choć
widać było, że są to dla niego wciąż bolesne wspomnienia: - W Auschwitz-Birkenau do śmierci wiodły komory gazowe. W „Klein Auschwitz” to samo osiągano na drodze „śmierci naturalnej”, poprzez
lęk, głodzenie, pracę przekraczającą siły fizyczne małoletnich – powiedział z przejęciem.

W drugi dzień Zielonych Świątek, 12 maja 1940 roku, gestapowcy
przyszli po resztę rodziny. – Początkowo, do momentu rozdzielenia nas z Mamą w grudniu 1941 roku, przebywaliśmy w różnych
obozach koncentracyjnych. Mamę w końcu osadzono w kobiecym
obozie koncentracyjnym Ravensbrück, gdzie przebywała do końca
wojny. My trafiliśmy do Polen-Jugendverwahrlager Sicherheitspolizei in Litzmannstadt, nazywanego „małym Auschwitz”. Przebywaliśmy tam do oswobodzenia w końcu stycznia 1945 roku.

Praca była jedną z kluczowych form eksterminacji, stosowaną
przez Niemców. Także w łódzkim piekle dzieci z całym okrucieństwem stosowali oni szyderczą maksymę „Arbeit macht frei”: - Nasza praca trwała dzień w dzień od 9 do 12 godzin, często całą dobę.
Początkowo była to praca przy budowie i rozbudowie obozu. Najcięższe było walcowanie. Do walca o wadze 2-3 ton wprzęgano
20-30 małych niewolników. Jeżeli esesmani uznali, że się ociągamy, bili nas i kopali do utraty przytomności – relacjonuje Profesor.

Piekło na ziemi
O urządzonym w Łodzi z rozkazu Heinricha Himmlera, Reichsführera-SS, obozie dla małoletnich Polaków, niewiele się mówi.
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Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejewski wprowadził
koszalińskie położnictwo i ginekologię na drogę rozwoju
i nowoczesności. Dzięki temu Koszalin, jako drugi ośrodek
na Pomorzu (po Szczecinie, ale przed Gdańskiem)
dysponował aparatem ultrasonograficznym. Jako
przedstawiciel naszego kraju, Profesor był uczestnikiem
I Kongresu USG w Położnictwie i Ginekologii w Londynie
w 1991 roku. Przyczynił się również do rozwoju metod
diagnostycznych opartych na mikroskopii skaningowej
(we współpracy z profesorem Kazimierzem Reszką
z Politechniki Koszalińskiej).

- „Wychowawcy” z trupimi główkami na czapkach nie znali litości.
Pod koniec 1943 roku w rozbudowanym obozie powstały warsztaty rzemieślnicze, produkujące dla potrzeb Wehrmachtu i Luftwaffe.
Chłopcy wykonywali między innymi chlebaki, ładownice, paski do
masek przeciwgazowych, kosze do pocisków, podkłady pod koła samochodowe i tak jak ja z braćmi – specjalne obuwie na front wschodni. Dziewczynki pracowały w szwalni i pralni dla wojska.
Kilkunastogodzinna praca w obozie była ponad siły dzieci. Wykonywały ją w stresie, w bardzo złych warunkach. Były bite, głodzone
i wciąż poniżane przez nadzorujący je personel. Wytchnienia nie mogły zaznać nawet we śnie, gdyż pomieszczenia budynków oraz baraków były wychłodzone, prycze przepełnione, a brak środków sanitarnych skutkował chorobami skóry oraz plagą wszy i pcheł.
Z początkiem 1944 r. w obozie wybuchła epidemia tyfusu, a zarażone dzieci leczono w szpitalu na terenie getta. Śmierć następowała również na skutek wychłodzenia oraz głodu, co nie było rzadkim
zjawiskiem, gdy uzmysłowimy sobie, że z byle powodu dzieci zsyłano
do karceru. Stosowano również chłostę, która była stałym elementem obozowego rygoru. Dzieci źle pracujące piętnowano czerwonym
krzyżem malowanym olejną farbą na plecach wierzchniego okrycia
i kierowano je do tzw. karnej kompanii, gdzie obowiązywały zmniejszone racje żywnościowe. Zajmowała się ona przede wszystkim rozbiórką domów, smołowaniem dachów, czyszczeniem latryn i ubijaniem obozowych alei.

Profesor dr hab. n. med. Zdzisław Maciejewski

Najmniejsze dzieci wysyłano z łódzkiego obozu do niemieckich
ośrodków germanizacyjnych Lebensborn w Ludwikowie, w Puszczykowie oraz do tzw. Gaukinderheim w Kaliszu. Niekiedy dzieci starsze
przewożono do innych ośrodków pracy, jak obóz w Potulicach. Gdy
ukończyły szesnasty rok życia, zsyłano je do niemieckich obozów
koncentracyjnych m.in. do Gross-Rosen, Ravensbrück lub Auschwitz
-Birkenau.
Wolni, do końca osieroceni
Obóz, jak cała Łódź, został wyzwolony 29 stycznia 1945 roku. Trudno oszacować precyzyjnie, ile dzieci było jego więźniami – Niemcom
udało się zniszczyć dużą część dokumentacji. Badacze mówią, że chodzi o liczbę między 4 000 a 5 000 osób. W momencie oswobodzenia
w jego murach znajdowało około 900 dzieci.
Ponad 90 procent byłych więźniów Polen-Jugendverwahrlager der
Sicherheitspolizei in Litzmannstadt straciło jednego lub oboje rodziców: - Przeszliśmy ciężką szkołę, poznaliśmy życie z jego najbardziej
brutalnej strony – komentuje prof. Zdzisław Maciejewski. - Zabito
w nas zaufanie i miłość do dorosłego człowieka. Zgaszono na zawsze
uśmiech i radość wieku dziecięcego. Życie na wolności przyniosło
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W prezentacji Profesorowi towarzyszyła dr hab. Jolanta Kazimierczyk-Kuncer,
profesor Politechniki Koszalińskiej.
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W czerwcu ogłoszono pierwszą powojenną rekrutację do szkół:
podstawowych, gimnazjum i liceum. Uczniów kwalifikowano według roku urodzenia albo według wcześniej ukończonego etapu
edukacji.
Tym sposobem Zdzisław „awansował” z drugiej klasy szkoły podstawowej wprost do drugiej klasy gimnazjum. Na krótko: - Nie zapomnę pierwszej lekcji. Nauczycielka języka polskiego zrobiła nam
dyktando zawierające 50 trudnych słów, w których można było
popełnić błąd. Ja pobiłem rekord, bo popełniłem 52 błędy! Zaległości miałem ogromne. W konsekwencji promocji do tej klasy nie
dostałem.
Nie wiadomo właściwie, za czyją sprawą Zdzisław Maciejewski
znalazł się w gimnazjum księży Salwatorianów w Mikołowie (prawdopodobnie przyczyniła się do tego wychowawczyni z Czarnkowa). Nie mógł trafić lepiej. W roku szkolnym 1945/46 rozpoczął
naukę w klasie zerowej. Odbywał indywidualnie lekcje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Profesor wspomina: - Przydzielono mi też kolegę z klasy, który
pomagał mi w nauce, odrabiając ze mną okupacyjne zaległości.
Był nim Gerard Rogowski. Dzięki jego wsparciu, po czterech latach nauki „małą maturą” ukończyłem gimnazjum z drugą lokatą,
zaraz po Gerardzie. Nasze drogi się rozeszły. Gerard wstąpił do
nowicjatu Salwatorianów, żeby po latach zostać generałem tego
zgromadzenia zakonnego, a ja podjąłem dalszą naukę w I Liceum
Męskim w Opolu, co umożliwił mi poobozowy fundusz edukacyjny.

Dyplom potwierdzający zdobycie tytułu doktora habilitowanego
przez Zdzisława Maciewskiego

nam radość, ale i zagubienie, rozczarowanie, lęk i smutek. Byliśmy
wolni, ale jakby w próżni. Mijały godziny, dni, tygodnie, a my czekaliśmy w obozie przejściowym, zwanym przez nas przechowalnią.
Miałem 14 lat, byłem najstarszy z rodzeństwa. Stałem się głową rodziny. Uzmysłowiłem sobie, że muszę zrobić wszystko, aby zorganizować nam bezpieczny powrót do domu. Udałem się do placówki
Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o wysłanie zapytania do
jednego z wujków (nie znając jego losu) i znajomych rodziców ze
Środy Wielkopolskiej, czyli ostatniego miejsca naszego zamieszkania i aresztowania, czy nie przyjęliby nas do siebie do czasu powrotu rodziców.
Przychodzi radosna odpowiedź: wszystkie rodziny wyraziły zgodę
i zorganizowały transport. Ale pobyt w Środzie okazał się smutny.
W kwietniu 1945 roku w stanie agonalnym z obozu wróciła pani
Helena Maciejewska. Po krótkim pobycie w szpitalu, zmarła. Mniej
więcej w tym samym czasie nadchodzi wiadomość o śmierci Tadeusza Maciejewskiego. Czwórka ich dzieci staje się sierotami.
Nowy etap
W maju 1945 roku 14-letniego Zdzisława, 13-letniego Zbyszka,
12-letnią Krysię i 9-letniego Sławoja przygarnęły siostry mamy.
Dzieci po raz pierwszy od pięciu lat zyskały względne poczucie
bezpieczeństwa.
Prof. Edward Howorka, mistrz i autorytet Jubilata, na pożegnanie powiedział:
„Miejsce w klinice zawsze będzie na ciebie czekać”
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Po ukończeniu liceum, w roku 1951, wybrałem studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.

torium preparaty. Zaproponował mi pracę od następnego dnia.
I tak oto zamiast pediatrą, zostałem położnikiem i ginekologiem.

Wymarzone studia

Edward Howorka był charyzmatyczną postacią. Potrafił jak nikt
inny motywować asystentów do twórczych poszukiwań. - Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja i moi czterej koledzy ze
specjalizacji byliśmy zakochani w pracy naukowej – zapewnia prof.
Zdzisław Maciejewski. - Wśród pracowników Akademii Medycznej
w Poznaniu istniało powiedzenie „to są ci od Howorki”, co było dla
nas niesamowitą nobilitacją, bo nikogo z innych klinik nie nazywano nazwiskiem prowadzącego klinikę profesora. Cała nasza piątka
pod kierunkiem profesora Howorki napisała dwa doktoraty. Nie
obroniliśmy pierwszych, bo nasz mistrz nie zgadzał się z wprowadzeniem na wzór radziecki stopnia naukowego „kandydata nauk”.
Badania stanowiące podstawę naszych doktoratów zwyczajnie się
zdeaktualizowały i trzeba było je przygotowywać na nowo.

Rok 1951 to apogeum stalinizmu w Polsce. Nawet egzamin wstępny na studia medyczne podlegał presji ideologicznej. Kandydaci
mieli do wyboru dwa tematy. Jeden dotyczący prac Olgi Borisownej Lepieszyńskiej, twórczyni pseudonaukowej teorii struktury komórki i drugi o Trofimie Łysence, przeciwniku genetyki.
Zdzisław Maciejewski egzamin zdał, ale na studia nie został przyjęty. Miał niewłaściwe pochodzenie (ojciec – przedwojenny dyrektor), a do tego ukończył katolicką szkołę. Dopiero interwencja
Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych pozwoliła wpisać go na listę
studentów.

Profesora Howorkę wyróżniało bardzo humanistyczne podejście
Studia to przede wszystkim nauka, od trzeciego roku również prado medycyny. Być może miało ono związek z tym, że ukończył
ca zawodowa: - Propozycję pracy w Zakładzie Anatomii Opisowej
również studia z filozofii u prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Wykorzystując znajomość ze słynnym
i Topograficznej AM na stanowisku asystenta otrzymałem od
filozofem, zapewnił swoim asystentom możliwość odbycia speprofesora Stefana Różyckiego
cjalnego seminarium pod jego
po zdaniu egzaminu z oceną ceProf. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejewski wymagał
lującą – mówi Profesor. - Zajęcia
kierunkiem. - „Spostrzegaj
od swych asystentów stałego podnoszenia poziomu
rozpocząłem 1 września 1953
więcej, myśl inaczej” brzmiało
kompetencji. Sam również systematycznie się dokształcał
r. Odbywały się one w prosekkluczowe przesłanie profesora
m.in. podczas stypendiów i staży zagranicznych, wśród
torium, pięć razy w tygodniu
Howorki – relacjonuje Zdzisław
których wymienić można: Budapeszt (1959), Berlin
po trzy godziny. Życie studencMaciejewski. - My żyliśmy tymi
Zachodni (1964), Düsseldorf (1968), Frankfurt nad Menem
kie, poza nauką i pracą, miałem
słowami. Staraliśmy się je za(1976, 1986), Heidelberg (1976, 1978), Kopenhaga (1986, 1989),
szczepiać w umysłach młodych
bardzo ciekawe. Spotkałem
Helsinki (1987) i Londyn (1991).
lekarzy, których przyszło nam
kolegów
o zainteresowaniach
Profesor należy również do wielu towarzystw lekarskich,
później kształtować. Lata 1957humanistycznych, a wśród nich
polskich i zagranicznych. Ma na swym koncie blisko 300
1971, które przepracowałem
Krzysztofa Trzcińskiego, bardziej
publikacji w periodykach naukowych.
u profesora Howorki w jego II
znanego jako Krzysztof Komeda,
Poza asystenturą w Akademii Medycznej w Poznaniu,
Klinice Położnictwa i Ginekolomojego równolatka, który poza
prowadził działalność dydaktyczną w Wyższej Szkole
gii, były najcudowniejszym okretym, że wkrótce stał się znanym
Inżynierskiej (obecnie Politechnika Koszalińska) – na
sem w moim lekarskim życiu.
jazzmanem, był również lekaWydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1990-1993
rzem ze specjalizacją z laryngoloi 2008-2016) oraz w Elbląskiej Uczelni Humanistycznogii. Dzięki niemu miałem okazję
Wyzwanie
Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu (2009-2019).
zapoznać się z kulturą zachodnią, w szczególności z amery1 grudnia 1971 roku był początkańską muzyką jazzową. W tym
kiem koszalińskiego etapu życia
czasie słuchanie i propagowanie
Profesora: - Tego dnia rozpocząłem pracę na stanowisku ordynatora Oddziału Położniczo-Ginejazzu było zakazane.
kologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Przyjechałem
tutaj na prośbę ówczesnego konsultanta wojewódzkiego, profesoLista studentów Akademii Medycznej w Poznaniu rocznika 1951
ra Zygmunta Kornackiego, kierownika Kliniki Patologii Ciąży i Pomieni się od nazwisk zapisanych złotymi zgłoskami w historii powojennej medycyny. Długo by wymieniać profesorów uczelni mełożnictwa Akademii Medycznej w Szczecinie. Profesor Kornacki
dycznych w Polsce, wybitnych specjalistów w wielu dziedzinach.
był jednym z moich nauczycieli. Obaj zaś byliśmy wychowankami
Profesora Zdzisława Maciejewskiego szczególne więzy łączyły
profesora Howorki. Profesor Kornacki poinformował mnie, że po
z czterema kolegami o tej samej co on specjalizacji, a są to profeuzupełnieniu kadry, sprzętu i poprawie warunków lokalowych,
sorowie Jerzy Łukowski, Tadeusz Wyżykiewicz, Romuald Biczysko
oddział zostanie podniesiony do rangi kliniki, tzn. będzie Oddziałem Klinicznym Instytutu Położnictwa i Ginekologii Pomorskiej
oraz Witold Kapczyński.
Akademii Medycznej w Szczecinie. Warunkiem objęcia stanowiska
kierownika oddziału klinicznego było posiadanie stopnia naukoweSpecjalizacja
go doktora habilitowanego, który uzyskałem w 1980 roku – wspomina Zdzisław Maciejewski. - Większość z nas, lekarzy, pracowała
Zdzisław Maciejewski planował pierwotnie, że zostanie pediatrą:
od tego momentu na etacie usługowym w Szpitalu Wojewódzkim,
- Złożyłem podanie na ręce profesora Karola Jonschera z prośbą
natomiast na etacie dydaktyczno-naukowym w Akademii Medyczo zatrudnienie na stanowisku asystenta w Klinice Pediatrii. Los
nej w Szczecinie. Organizacja oddziału przypominała organizację
sprawił, że oczekując na odpowiedź, spotkałem w pobliskim Parku
kliniki. Byli więc adiunkci, czyli lekarze ze stopniem doktora nauk
Wilsona profesora Edwarda Howorkę, który oznajmił mi, że właśnie otwiera II Klinikę Położnictwa i Ginekologii. Profesor znał mnie
medycznych, starsi asystenci i asystenci. Oddział kliniczny funkcjonował przez 10 lat. Rozwiązany został w 1991 roku, na mocy
z zajęć anatomicznych, na które przygotowywałem mu w prosek-
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moich następców w roli ordynatora, czyli doktorów Henryka Dzięcielskiego i Przemysława Kaczanowskiego, którzy konsekwentnie
kontynuowali rozpoczętą przeze mnie pracę.

nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, która m.in. rozwiązywała
takie oddziały w miejscowościach pozaakademickich.
Codzienna walka

- Priorytety, którymi kierowałem się od momentu objęcia stanowiska ordynatora, to zwiększenie zakresu świadczeń udzielanych przyszłym matkom, wprowadzenie nowych metod diagnostyczno- terapeutycznych na oddziale i bloku porodowym, prowadzenie bieżącej
oceny i analizy statystycznej sytuacji – mówi Profesor. - Wprowadziłem wymóg szkoleń wewnątrzoddziałowych, a także mobilizowałem
lekarzy i położne do udziału w kongresach i sympozjach naukowych.
Dzisiaj uważam, że znaczący wpływ na zmniejszenie wcześniactwa
i śmiertelności okołoporodowej miały badania naukowe prowadzone pod moim kierunkiem przez pracowników oddziału.

Zamiana etatu w doskonale zorganizowanej i nienagannie funkcjonującej poznańskiej klinice, z doskonale wykształconą i pracującą
naukowo kadrą, oferującej pacjentkom wysoki standard usług
medycznych na warunki panujące wówczas w Koszalinie, była jak
skok sprzed kominka w przerębel. - To co zobaczyłem, wizytując
oddziały Szpitala Wojewódzkiego, załamało mnie. Usiadłem w pokoju ordynatora i powiedziałem sobie „Maciejewski, skoro zdecydowałeś się tutaj pracować, to musisz przynajmniej spróbować”
– wspomina Jubilat. – Walczyłem z sobą każdego dnia. Rodzinę
sprowadziłem dopiero po roku, będąc stale niepewnym, czy pozostanę w Koszalinie. W uszach dźwięczały słowa profesora Howorki, wypowiedziane kiedy się żegnaliśmy: „Drzwi kliniki są dla
ciebie zawsze otwarte". Ale ja musiałem dać radę! Dzisiaj mogę
powiedzieć, że dałem radę. Potwierdza to 50 lat mojego wysiłku
i wciąż aktywny udział w pracy oddziału, choć siłą rzeczy obecnie
już w roli konsultanta.

Każdy promil to człowiek
Szczególnym przedmiotem wspomnianych badań była bakteria
Chlamydia Trachomatis. Jej obecność stwierdzano u ciężarnych,
noworodków i u mężczyzn. Informacje uzyskane z Instytutu Higieny Weterynaryjnej pokazywały z kolei, że w Koszalińskiem
występowała ona powszechnie wśród bydła i wywoływała liczne
patologie rozrodu. Teza, że między oboma faktami musi istnieć zależność, została bezspornie potwierdzona badaniami wychowanków Profesora: dr. n. med. Henryka Dzięcielskiego, dr. n. med. Jerzego Melnyczuka, dr. n. med. Waldemara Świerczyńskiego i dr. n.
med. Tomasza Gąski. Okazały się one pionierskie w skali kraju, a ich
wyniki były prezentowane w publikacjach, na kongresach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą.

Pierwszym ważnym celem, który postawił sobie ordynator na początku, było uzupełnienie kadry. Objął oddział ze 113 łóżkami, 10
lekarzami i roczną liczbą porodów powyżej 3300. Po trzech latach
na oddziale pracowało z nim już 16 asystentów, a zespół był ustabilizowany.
Druga rzecz: zatrważający poziom śmiertelności okołoporodowej
i śmiertelności matek, który niekorzystnie odbiegał od sytuacji
w innych „demoludach”, nie mówiąc już o krajach Europy Zachodniej. Wysoka śmiertelność okołoporodowa płodów i noworodków
wynikała zaś z wysokiego odsetka ciąż zakończonych przed terminem. Profesor komentuje: - Porody przedwczesne, czyli przed 38.
tygodniem ciąży, kształtują śmiertelność okołoporodową. Wcześniactwo w województwie koszalińskim w roku 1970 wynosiło
powyżej 25 procent.

- Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że zespoły kierowane przeze mnie, później doktora Henryka Dzięcielskiego a obecnie
doktora Przemysława Kaczanowskiego uzyskały bardzo dobre
wyniki w staraniach o spadek śmiertelności okołoporodowej, która zmniejszyła się z dwudziestu kilku promili do poniżej czterech
promili! - podkreśla z satysfakcją Profesor. – Są to wyniki lepsze od
średniej krajowej, a wśród oddziałów położniczych województwa
zachodniopomorskiego są wręcz najlepsze.

Starania zespołu kierowanego przez prof. Maciejewskiego przynosiły systematyczny postęp, a najdobitniej pokazują to liczby.
Przedwczesny był już nie co czwarty poród, jak w punkcie wyjścia,
ale co dziesiąty (dane za 2018 r.). Pan Profesor wyraźnie podkreśla:
- Ten sukces jest oczywiście udziałem nie tylko moim, ale również

Po pierwsze kadry…
W medycynie najważniejszą rolę odgrywa kadra – zawsze z uporem przekonywał Profesor. Miał ambicję, żeby lekarze i położne na
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jego oddziale należeli do specjalistów o bardzo dobrym przygotowaniu specjalistycznym, popartym własną pracą naukową. Aż 13
przeprowadzonych pod kierunkiem ordynatora przewodów doktorskich nie było kwestią przypadku.
Prof. Maciejewski mówi: - Występował stały niedobór personelu,
szczególnie położnych i pielęgniarek. Były okresy krytyczne, kiedy
pielęgniarki wspomagały pracę położnych. Od połowy lat 80. słałem wnioski do władz o utworzenie kierunku położniczego na bazie
Zespołu Szkół Medycznych, mając na względzie potrzeby nie tylko
naszego szpitala, ale także innych szpitali z terenu województwa.
W końcu Zespół Szkół Medycznych otrzymał taką zgodę i wiosną
1991 r. odbyła się rekrutacja na pierwszy rok studiów policealnych,
które trwały 2,5 roku. Inauguracja roku na Wydziale Położnictwa
odbyła się w październiku 1991 r. Naukę rozpoczęło wówczas 30
słuchaczek. Nabory odbywały się co roku, a ostatnia studentka
z tytułem położnej opuściła szkołę w 2000 roku. Niestety, podjęto
katastrofalny błąd nie do naprawienia: kierunek został rozwiązany
z uwagi na reorganizację szkolnictwa.
… po drugie przestrzeń
Jeśli jest już komu pracować, potrzebuje on miejsca i narzędzi. Warunki lokalowe oddziału były – jak już wspomnieliśmy – fatalne,
dużo poniżej wymaganego standardu. Również tutaj systematyczne starania Profesora (wspieranego przez dyrektorów szpitala i lekarza wojewódzkiego) przynosiły stopniowo pozytywne zmiany.
Wciąż jednak za małe.

Profesor w imieniu Rotary Club Koszalin przekazał na ręce swego ucznia, dr. n. med.
Przemysława Kaczanowskiego, ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
szpitala w Koszalinie, dar w postaci histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego.

Sama liczba dzieci, które zawdzięczają prof. dr n med. Zdzisławowi
Maciejewskiemu narodziny, nie jest największą zasługą tego wybitnego lekarza. Bardziej byłaby nią liczba – gdyby tylko udało się
ją ustalić – zagrożonych ciąż i trudnych porodów, które dzięki Jego
wiedzy, profesjonalizmowi i miłości do pacjentów zakończyły się
szczęśliwie.

Szansa na skok jakościowy pojawiła się w latach osiemdziesiątych
XX wieku, kiedy pojawiła się możliwość przejęcia rozpoczętej
w 1978 roku budowy Domu Kombatanta przy obecnej ulicy Kwiatkowskiego na potrzeby ochrony zdrowia. Miał tam się ulokować
Oddział Położniczo-Ginekologiczny wraz z ośrodkiem leczenia
nowotworów narządów płciowych i sutka oraz urologii. Obecnie
taka konfiguracja jest już normą, ale wówczas była to koncepcja
nowatorska jak na polskie warunki.

Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy przygotowując się do napisania tego tekstu, podkreślało, że ich wdzięczność wobec Profesora jest bezgraniczna. Doceniają jego gotowość niesienia pomocy,
zaangażowanie wykraczające daleko poza zawodową powinność,
życzliwość i wsparcie.

Cóż, przyszedł czas przełomu ustrojowego, a wraz z nim ostry kryzys finansowy. Funduszy na dokończenie szpitala położniczego nie
było. Budynek w stanie surowym przejęła Wyższa Szkoła Inżynierska (obecnie Politechnika Koszalińska), urządzając w nim miejsce
dla m.in. Wydziału Nauk Ekonomicznych. To w jego auli odbyło się
jubileuszowe spotkanie 6 grudnia...

Imperatyw niesienia pomocy nie opuścił Profesora nigdy. Dlatego
nawet z okazji swego jubileuszu zainicjował w koszalińskim klubie
rotariańskim zbiórkę pieniędzy na zakup histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego jako daru dla szpitala w Koszalinie. Z wielkim
przejęciem, w towarzystwie Aliny Anton, obecnego prezydenta
Rotary Club Koszalin, podczas uroczystego wieczoru w auli Politechniki symbolicznie przekazał go na ręce swego ucznia, dr. n.
med. Przemysława Kaczanowskiego, ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala w Koszalinie.

A w koszalińskim szpitalu dopiero w roku 2010 uroczyście oddano
do użytku przebudowany zgodnie z normami europejskimi Oddział
Patologii Ciąży, Połogu z Blokiem Porodowym. Prof. Maciejewski
mógł poczuć ulgę: - Dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Kondaszewskiemu, który udowodnił, że można! – kwituje.

Źródło siły

W 2016 roku Oddział Ginekologii, po kilkudziesięcioletnich staraniach, otrzymał własną lokalizację, wprowadzając się do pionu
położniczego. – Muszę zaznaczyć, że decyzję tę podjął również dyrektor Andrzej Kondaszewski – podkreśla Profesor. - Zabiegałem
o nią u 11 poprzednich dyrektorów szpitala.

Czymś niezwykłym było zakończenie wspomnianego wieczoru, odczuł to z pewnością każdy obecny. Wyraźnie wzruszony
Profesor powiedział: „Czasami słyszę pytanie o to, kto był moim
autorytetem, kto wywarł na mnie największy wpływ. Były takie
osoby, nawet niemało. Ale muszę powiedzieć, że nic tak silnie nie
wpłynęło na mnie, jak doświadczenie obozowe. To - kiedy z siostrą
i braćmi, już wolni – powiedzieliśmy sobie, że nie chcemy być jak
nasi prześladowcy, że my chcemy żyć zupełnie inaczej. Nie można
oczywiście żyć przeszłością. „Jeśli chcę przeżyć, muszę zamknąć za
sobą przeszłość” słusznie powiedział Tim Guenard. Ja zamknąłem
przeszłość i robiłem wszystko, żeby całym moim życiem udowodnić, że ma ono sens.

„Urodziłem Koszalin"
Kiedyś prof. Zdzisław Maciejewski siadł nad kartką papieru i zrobił
pewien obrachunek. Wyszło mu, czym sam się zdumiał, że w swoim długim zawodowym życiu przyjął w szpitalu w Koszalinie osobiście lub konsultował 100 000 porodów. To mniej więcej tyle, ilu
mieszkańców ma współczesny Koszalin. To dlatego Profesor mawia
czasami, że „urodził Koszalin”.
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Materiał do przemyśleń.
Tkaniny tapicerskie w Pufa Design
Tekstylia to ważna, chciałoby się rzec: sztandarowa część designu. Nic dziwnego, że
tkaniny tapicerskie pojawiły się ostatnio w jednym z najważniejszych w naszym regionie
sklepów z wzornictwem.
O tekstylnych markach słów kilka

Sklep Pufa Design prowadzi przez internet oraz stacjonarnie w Kołobrzegu sprzedaż najlepszego wzornictwa polskiego i zagranicznego, głównie skandynawskiego. Przez ponad dekadę działalności zgromadził
wokół siebie pokaźne grono wiernych klientów. Jednak nawet oni niekoniecznie wiedzą lub pamiętają,
że w 2010 marka startowała pod nazwą Pufa Cafe
i specjalizowała się w renowacji mebli z okresu PRL-u.
I choć okręt pod banderą Pufy pożeglował w zupełnie
innym kierunku, kapitan, czyli założyciel i szef sklepu
– Adam Wysocki pozostał świadomy tego, że tkaniny
są arcyważnym elementem designu, a zarazem poważnym segmentem handlu związanego z wystrojem
wnętrz. Dlatego w ofercie Pufa Design pojawiły się
w ostatnio materiały Kvadrat i Sahco.

Duńska marka Kvadrat powstała w 1968 roku. Produkuje tkaniny tapicerskie, zasłony, rolety, wykładziny,
dywany i akcesoria - z wykorzystaniem najnowszej
technologii, ale też w szacunku do tradycji skandynawskiego wzornictwa. Współpracuje z najlepszymi
twórcami, aby móc zaproponować swoim klientom
produkty w atrakcyjnych wzorach i modnych kolorach. Przez ponad pół wieku zyskała uznanie projektantów, architektów wnętrz i użytkowników na całym
świecie. Tkaniny Kvadrat są elementami wystroju
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Muzeum Guggenheima w Bilbao oraz tysięcy budynków
użyteczności publicznej, prywatnych domów i miesz-
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kań. W 2018 roku brand przejął markę Sahco, powstałą
w Niemczech w 1931 roku. Sahco to tkaniny obiciowe
świetnej jakości, o ciekawych fakturach, utrzymane w klasycznej kolorystyce. Dobrze wpisują się w skandynawski
styl marki Kvadrat, ale dzięki swej uniwersalności pasują do
wnętrz w dowolnej aranżacji.
Zrób sobie fotel
W showroomie Pufy przy ul. Bałtyckiej 31 w Kołobrzegu można zapoznać się z wzornikami tkanin tapicerskich
Kvadrat i Sahco. To gratka zarówno dla profesjonalistów
– dekoratorów, architektów wnętrz, tapicerów, renowatorów mebli, jak dla i amatorów (czyli miłośników) pracy
z meblem. Domowe odnawianie sprzętów to dziś bardzo
popularne hobby! Sklep ma też w ofercie wiele mebli „personalizowanych”, do których nabywca sam wybiera rodzaj
i wzór obicia. W przypadku kilku marek (np. Umage, Skovby, Muuto, Menu) mogą być to materiały Sahco i Kvadrat.
W ten sposób klient ma wpływ na wygląd wymarzonej sofy
albo fotela, który niechybnie stanie się jego ulubionym.
Dodatkowa zachęta? Załoga Pufa Design zapewnia doradztwo, pyszną kawę i nie mniej smaczną rozmowę o dobrym
wzornictwie!

Pufa Design
www.pufadesign.pl
Pufa Design Showroom
ul.Bałtycka 31 w Kołobrzegu
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Sposoby na maksymalną
higienę w kuchni
W kuchni goście są zwykle mile widziani, ale nie wszyscy. Na pewno nie chcemy w niej
szkodliwych drobnoustrojów. Są na szczęście sposoby, by sobie z nimi coraz lepiej radzić.
Na pewno warto zainwestować w stalowy zlewozmywak. Materiał
jest higieniczny za sprawą gładkiej powierzchni. Drobnoustroje lubią zaś powierzchnie porowate, które pozwalają im wniknąć głębiej,
a nam trudniej się ich stamtąd pozbyć. Można również kupić zlewozmywak wykonany z Fragranitu+, zabezpieczonego technologią Sanitized. Szkło fosforanowe z dodatkiem srebra ogranicza rozwój bakterii
i drobnoustrojów o 99 procent, a to oznacza wysoki poziom higieny.
Oba typy zlewozmywaków łatwo również utrzymać w czystości.
Wystarczy każdorazowo po przygotowaniu posiłku przemyć je wodą
z delikatnym detergentem, a raz na tydzień wyczyścić intensywniej
przy pomocy specjalnego środka, uwzględniając wszelkie zakamarki,
z sitkiem i odpływem włącznie. W przypadku zlewozmywaków granitowych, po umyciu i wytarciu do sucha, można natrzeć je olejem jadalnym. Stworzy on powłokę, na której brud trudniej będzie się osadzać.
Szczególnie nieprzyjazne dla zarazków są zlewozmywaki o opływowych kształtach. Takie dużo łatwiej i skuteczniej się czyści. Dobrym
przykładem jest seria stalowych komór Mythos (producent: Franke).
Charakteryzują się estetyczną krawędzią o zaledwie 6 mm szerokości,
pozwalającą zamontować zlewozmywaki na równi z blatem. Narożniki są zaokrąglone, co ułatwia ich czyszczenie, a idealnie dopasowana
osłona odpływu i maskownica przelewu również wykonane są ze stali.
Tu nie ma gdzie się schować! Zlewozmywaki wykonane z Fragranitu+
lub ceramiczne mają łagodne promienie zaokrąglenia, dzięki czemu
wygodnie można je umyć.
Mycie rąk przed i po przygotowaniu posiłku jest podstawową praktyką, dzięki której nie przenosimy zarazków na dłoniach. A co jeszcze
pomoże w higienie? Bateria kuchenna z sensorem, w której wodę uruchomimy bezdotykowo. Pozwala to na łatwiejsze utrzymanie w czystości jej powierzchni, na której nie osiądą niechciani goście. Taka jest
np. bateria marki Franke - Atlas Neo Sensor. Strumień wody zaczyna
płynąć, gdy wykonamy ruch dłonią w odległości kilku centymetrów

od czujnika podczerwieni. Po 30 sekundach strumień automatycznie
się wyłącza lub jednym ruchem zatrzymamy go w dowolnym momencie. Bateria wykonana jest z najwyższej jakości stali szlachetnej.
Odpornej na kamień, korozje i nielubianej przez zarazki. Produkt wzorcowy w zakresie higieny i minimalistycznej, eleganckiej estetyki.
I wreszcie mocny zawodnik w walce z rozwojem drobnoustrojów
- młynek zlewozmywakowy. Wystarczy odkręcić zimną wodę i uruchomić młynek, a obierki z warzyw i owoców, skorupki jajek, fusy
z herbaty czy pestki - po chwili znikną w odpływie. W zależności od
tego jak intensywnie korzystamy z kuchni, mamy do wyboru cztery
modele młynków Franke z serii Turbo Elite, różniące się mocą. W tym
model TE-75 Slim, którego średnica w najszerszym punkcie ma zaledwie 16 cm, zatem w szafce mamy nadal wystarczająco dużo miejsca na
sortowniki na śmieci.
Szczegóły na www.franke.pl

Zdrowych
oraz
pełnych miłości
Świąt Bożego
Narodzenia

¿yczy
zespó³ Top Laser
Koszalin, ul. Jana z Kolna 20 salon@top-laser.pl tel. 790 257 010
www.top-laser.pl pon - pt 10-19, sob 9-14

Fotografie: Michał Lichtański

Polecamy:
„Dizajn miejsc codziennych”
Wspomnieliśmy tę książkę w październikowym wydaniu
„Prestiżu”, ale wracamy do niej, bo jest tego warta. Przynosi
mnóstwo wyposażeniowych inspiracji. Może być świetnym
prezentem pod choinkę dla kogoś, kto lubi urządzać swoją
przestrzeń życiową po swojemu i niebanalnie.
Aleksandra Koperda, autorka „Dizajnu miejsc codziennych”, zaprasza czytelników do mieszkań w taki właśnie
sposób stworzonych w różnych polskich miastach (szkoda, że nie ma wśród nich żadnego koszalińskiego). Rozmawia z ich mieszkańcami, dopytuje o historię przedmiotów i wykorzystanych pomysłów. Te relacje uzupełnia
prezentacjami pojęć, projektów i osób w rożny sposób
istotnych dla rozwoju współczesnego designu. Książka
została przy tym pięknie złożona i znakomicie zilustrowana.

Aby narobić Państwu smaku, za zgodą wydawcy prezentujemy rozdział poświęcony mieszkaniu dwojga
poznaniaków. Ich historia dowodzi, że nawet z bardzo
zrujnowanego lokum, o bardzo nietypowym układzie pomieszczeń, można zrobić coś pięknego i niepowtarzalnego – miejsce do życia komfortowe i bardzo oryginalne.
„Zaniedbane, 180-metrowe, wysokie na 3,8 m mieszkanie po roku generalnego remontu odzyskało blask. Alicja
i Karol Łukasiewiczowie zamieszkali tu sześć lat temu.
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Poznali się na studiach – na architekturze, choć żadne z nich nie
zajmuje się teraz projektowaniem zawodowo.
Alicja pracuje jako stylistka przy sesjach zdjęciowych i spotach filmowych, Karol w branży nieruchomości. Ich mieszkanie znajduje
się w kamienicy z 1892 roku, w centrum Poznania. Początkowo po
domu niosło się echo. W obecnej formie wnętrze istnieje niewiele
ponad rok. Proces zapełniania przestrzeni meblami, lampami i dodatkami trwał parę lat. Większość przedmiotów została znaleziona
na aukcjach internetowych: wśród nich gazetownik, toaletka, komoda z witrynką i fotele kinowe.
- Jak znaleźliście się w tym mieszkaniu?
Alicja: - Gdy szukaliśmy biura na wynajem, zorientowaliśmy się, że
miasto oferuje lokale mieszkalne do wynajęcia na zasadzie przetargu. Musieliśmy zobowiązać się do wykonania remontu. Jeśli będziemy płacić czynsz regularnie, możemy mieszkać tu dożywotnio.
Karol: - Z uwagi na rozmiar mieszkania, ilość prac do wykonania
była ogromna. Gdybyśmy zatrudnili profesjonalną ekipę, nie podołalibyśmy finansowo. Na całe szczęście ja, po czterech latach spędzonych w Londynie, gdzie wyjechałem zaraz po technikum, miałem spore doświadczenie w remontach.
- Mieszkanie jest ogromne. Jak wyglądało wcześniej i co musieliście w nim zrobić?
A: - Nie do końca wierzyłam w to, że uda nam się urządzić tutaj tak,
jak byśmy chcieli. Wydawało mi się, że remont będzie trwał latami. Choć nie zmienialiśmy układu funkcjonalnego, nie burzyliśmy
żadnych ścian, to jednak musieliśmy przywrócić wszystko do stanu
używalności.
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K: - Korytarz i drzwi były obite boazerią. Przed nami mieszkały tu dwie rodziny jednocześnie, dlatego były tu dwie kuchnie. Jedna tam, gdzie teraz jest garderoba, a druga w miejscu,
gdzie nasza obecna kuchnia. W całym mieszkaniu na ścianach
były tapety, musieliśmy je zerwać, pomalować ściany i odnowić sztukaterie. Prace zaczęliśmy od założenia nowej instalacji elektrycznej i wyrównania ścian. Podłoga została wycyklinowana, z żółtym kolorem desek poradziliśmy sobie przez
pomalowanie ich rozrzedzoną białą farbą olejną, na koniec położyliśmy lakier. Najwięcej pracy było z drzwiami. Od strony
korytarza były pokryte boazerią, a po jej usunięciu okazały
się mocno okaleczone. Wymagały dobrego przygotowania
pod malowanie, co początkowo zleciliśmy specjalistom. Niestety, nie podołali. Ostatecznie sam zająłem się ich renowacją,
która zajęła mi trzy miesiące.
A: - Karol jest człowiekiem od konkretów, ja jestem od dekoracji.
- To opowiedzcie o tym, co i jak zaplanowaliście.
A: - Mam słabość do mebli z lat 60. XX wieku, bibelotów, ceramiki. Karol woli bardziej minimalistyczne wnętrza. Całe szczęście mieszkanie jest na tyle duże, że trudno je przeładować.
Zależało nam na dużym kuchennym stole, aby móc gościć
znajomych na wspólnych kolacjach. Każde z krzeseł stojących
przy nim dzisiaj, wylicytowałam na Allegro.
Początkowo mieliśmy w planach minimalistyczną, białą kuchnię, ale zabrakło już na to funduszy. Karol ma doświadczenie
stolarskie, więc stwierdził, że zrobi nam kuchnię tymczasową,
która w rezultacie została z nami do dziś.
Szafki kuchenne powstały przez połączenie gotowych lub
lekko przerobionych elementów ze sklepu Ikea. Przez pierwsze trzy lata nie mieliśmy wyspy. Pomysł jednak dojrzewał
i w końcu udało się go zrealizować. Naszą wyspę złożyliśmy z gotowych szafek z frontami ze stali nierdzewnej, boki
przykryliśmy panelami ze stali i dodaliśmy blat z czarnego,
szczotkowanego granitu. Całość została umieszczona na stalowych stelażach pomalowanych na czarno. Elementem, który
sprawia, że nasza kuchnia ma niepowtarzalny charakter, jest
ogromna czarna ściana, na której wiszą moje obrazy oraz grafiki naszej koleżanki, Moniki Lisieckiej.
K: - Przez długi czas po przeprowadzce urządzaliśmy pomieszczenie po pomieszczeniu. Po roku remontu byliśmy, mówiąc
wprost, spłukani. Całkiem długo wynajmowaliśmy część
mieszkania znajomym. Kiedy wyprowadzali się z danego pokoju, braliśmy się za jego urządzanie.
- Alicjo, od kiedy malujesz?
A: - Gdy studiowałam architekturę wnętrz na uczelni artystycznej, miałam zajęcia z malarstwa i rysunku. Po studiach
zrobiłam sobie długą przerwę od malowania. Było mi trudno
łączyć tę pasję z pracą zawodową. Teraz na nowo otworzyłam się na ten sposób spędzania czasu i tak uwalniam swoją
kreatywność. W tym momencie jeden z pokoi jest moją pracownią, bo maluję coraz więcej obrazów na zamówienie. Mam
już całkiem spore grono zadowolonych klientów, co napędza
mnie do dalszego działania. Wiążę swoją przyszłość z malowaniem i dążę do tego, aby robić to na cały etat.”
Aleksandra Koperda: „Dizajn miejsc codziennych”,
Wydanwictwo ZNAK Koncept, Kraków 2021
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Wesołych Świąt

i Szczęśliwego
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Naturalnie wchodzimy w zimowy klimat

Świąteczne dekoracje,
które inspirują
Zapach cynamonu i pierników, świerkowych gałązek i pomarańczy to najczęstsze
zmysłowe skojarzenia ze Świętami Bożego Narodzenia. Tradycyjnie choinkę
ubierano w dniu wigilii rano, choć coraz częściej chcemy ozdobić nasze domy
i mieszkania wcześniej. Otuleni zapachem i skrzącymi światełkami, tworzymy
sobie klimat przytulności i ciepła. Ozdoby świąteczne podlegają modzie i co roku
coś dodajemy, coś zmieniamy. Bawimy się kolorami i fakturami. Są jednak takie
zimowe propozycje, które są ponadczasowe, dlatego, że są naturalne i proste
oraz sprawdzają się we wszystkich wnętrzach.

Karolina Bator z Pracowni Florystycznej Florami
przy ulicy Zwycięstwa 150, stworzyła zimowy
wianek, z wykorzystaniem suszonych kwiatów
i traw. Pampasy i miskanty tworzą przestrzenną
formę, w naturalnej, stonowanej kolorystyce.
Ten rodzaj ozdoby na dobre kilka miesięcy może
zawisnąć w mieszkaniach, tworząc wyjątkową
dekorację. Niezwykle popularne trawy, przybrały kształt wianków i swoją trwałością i natural-

nością wpisują się w zimowe klimaty. To trochę
styl boho, ale także coś dla miłośników minimalizmu, którzy rezygnują z tradycyjnych świerkowych drzewek, na rzecz mniejszych, ciekawszych
i niebanalnych dekoracji.
Druga propozycja szczególnie powinna przypaść
do gustu fanom minimalizmu. Naturalnego minimalizmu. Podstawa z witek brzozowych, eukalip-
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tus, jodła, przeplatają się w delikatnym uścisku.
Wianki tego typu są trwałe, a upływający czas
wydobywa szlachetność barw gałązek i naturalnych ozdób. Spokojnie mogą gościć w naszych
domach do wczesnej wiosny, a nawet dłużej.
Lilla Galearczyk ze Stacji Kwiat z ulicy Wojska
Polskiego zaproponowała bardzo proste, naturalne kompozycje, które w zasadzie można
stworzyć samodzielnie w domu. Wystarczą gałązki różnego typu: tuje, świerki, modrzewie,
ostrokrzew, kawałek tektury, leśny mech, suszone plastry pomarańczy (które również można wykonać samodzielnie) i sznurek. W łatwy
sposób, dobrze się bawiąc można upiąć gałęzie,
z wykorzystaniem kawałka jutowego sznurka.
Lilla Galearczyk podrzuca też pomysł użycia
foremek do ciastek. Gwiazdki, ludziki czy choineczki, tworzą fantastyczny klimat na tle zieleni
i żółci. Foremki równie dobrze zastąpić możemy własnoręcznie wypieczonymi piernikami.
Tę propozycję pokochają miłośnicy zero waste.
Zarówno w gwiazdach z mchu, iglastej makramy
czy wianka spójnie można ozdobić każdy zakątek mieszkania. A satysfakcja z samodzielnie
zrobionej świątecznej ozdoby jest bezcenna.
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o fotowoltaice wiemy wszystko
Autor: Andrzej Mielcarek

Zmiany prawne, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku, spowolnią na
jakiś czas rozwój fotowoltaiki przydomowej, ale jej nie zahamują – uważa Michał Sondej,
właściciel koszalińskiej firmy Zaxon. – Fotowoltaika w większej niż przydomowa skali
rozwijać się będzie bez zakłóceń, bo jej nowe przepisy dotyczą w mniejszym stopniu.
Wobec drastycznie rosnących cen energii elektrycznej staje się ona bardzo atrakcyjną
opcją dla różnej wielkości przedsiębiorstw.
- Wśród pojęć związanych z fotowoltaiką są dwa kluczowe. Kilowatogodzinę kojarzy każdy, kto opłaca rachunki za
prąd. Ale co to jest kilowatopik?
- Mowa o nieoficjalnej jednostce wyznaczającej nominalną
moc instalacji fotowoltaicznej. Ta umowna jednostka pojawia się przy określaniu wielkości systemów lub elektrowni
fotowoltaicznych. Określa ona, jaką moc instalacja wyprodukuje w warunkach laboratoryjnych. Dla przykładu: jeżeli
mamy jeden moduł o mocy 300 watopików, to on te 300
watów osiąga w temperaturze 25°C i przy promieniowaniu
o mocy 1000 watów na metr kwadratowy. Dla wydajności
modułu ważne jest jeszcze kilka elementów, ale najważniejsze są właśnie temperatura i naświetlenie. Jeśli jest zimniej,

I

czyli na przykład nie 25 ale 20°C, a naświetlenie wciąż wynosi 1000 watów na metr powierzchni, moduł może dać 310
watów.
Jednak przy wyborze fotowoltaiki ważniejszym parametrem jest efektywność systemu, czyli to, ile kilowatogodzin realnie osiągniemy. Ze źle zainstalowanego systemu
o mocy 10 kilowatopików możemy osiągnąć np. 5 albo
6 megawatogodzin energii. A kilowatogodziny, jak wiadomo, przeliczamy na pieniądze. Upraszczając: za piki
płacimy firmie wykonującej instalację, a kilowatogodziny interesują nas ze względu na to, że dzięki nim wiemy,
ile oszczędzamy.
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- Ludzie bywają bezbronni wobec wyszkolonego handlowca.
Czasami kupują coś, co nie jest im potrzebne albo nie pasuje do ich
potrzeb. Jak laik może sobie poradzić w rozmowie ze sprzedawcą
instalacji?
- Przede wszystkim powinien zachować ostrożność. Kupując używany samochód wart 50 tys. zł sprawdzamy, czy nie jest kradziony,
jaką ma historię, kto nim jeździł, jak był serwisowany. Przy fotowoltaice o tej samej wartości ludzie często nie są tacy czujni. A powinni sprawdzić firmę i jej doświadczenie. Na przykład to, czy ma
ona własnych pracowników, czy może wykonuje pracę wyłącznie
przy pomocy podwykonawców. To ważne, bo rozmywa się wtedy
odpowiedzialność za błędy.
- Pewnie warto również trochę poczytać przed taką rozmową?
Internet dostarcza sporo wiedzy na temat fotowoltaiki.
- Bez wątpienia warto. Wielu sprzedawców nawet nie wie,
co sprzedaje. Ich celem jest podpisanie umowy, a często nie mają
wystarczającej wiedzy na temat technologii, różnic między systemami, charakterystyki modułów. Zachęcam do dopytywania, zadawania drążących pytań. Klient ma prawo do nich, bo w końcu
chodzi o jego pieniądze i inwestycję na lata.
- Powinniśmy kierować się ceną?
- Tak, ale niekoniecznie na zasadzie „im taniej, tym lepiej”. Im lepsze
materiały, tym wyższy koszt. Jakość musi kosztować. Sprzedawcy
używają sformułowań typu „mamy to samo, ale taniej”. Ale co to
znaczy „to samo”? Fotowoltaika to jest „to samo” u każdego wykonawcy, ale dalej to już mrowie szczegółów, które mogą różnicować
poszczególne oferty.
- Jakiś przykład?
- Choćby sposób montowania konstrukcji podtrzymującej moduły
na dachu. Ma tu znaczenie mnóstwo drobnych z pozoru elemen-
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wszystko w warunkach próżniowych przy takim reżimie czystości,
że porównać go można chyba tylko z produkcją farmaceutyczną.
W fotowoltaicznych fabrykach można „jeść z podłogi”. Zresztą
produkcję obsługują zazwyczaj roboty a nie ludzie.

tów. My do tego przywiązujemy bardzo dużą wagę, nawet większą
niż do samych modułów, bo liczy się tutaj wytrzymałość i trwałość.
Z fotowoltaiką wiążą się problemy dynamiczne. To co zamontujemy na dachu, przez całe swoje „życie” drży pod wpływem wiatru.
Bardzo istotne jest, żeby konstrukcja była wytrzymała, żeby np.
śruby się nie wykręcały pod wpływem tego drżenia. My używamy
śrub z preaplikacją kleju. Nie spotkałem jeszcze firmy konkurencyjnej, która by je stosowała. Taka śruba podczas wkręcania przykleja
się i nie ma możliwości samoistnego odkręcenia.

- Skoro wszyscy produkują podobną technologią i w podobnych
warunkach, na co powinien zwrócić uwagę nabywca?
- Warto sprawdzić, jak długo producent funkcjonuje na rynku
i jakie zbiera opinie. Ci najstarsi, z największym doświadczeniem,
działają od ponad 30 lat. My współpracujemy właśnie z takimi.
Ci producenci wyciągają wnioski z wcześniejszych niepowodzeń,
stale doskonalą procesy produkcyjne, poszukują nowych rozwiązań. Są również dużymi przedsiębiorstwami, o mocnych funda-

Warto mieć świadomość, że w przypadku awarii modułów fotowoltaicznych, które podlegają gwarancji, producenci sprawdzają,
na jakiej konstrukcji był zamontowany moduł. Jeżeli jest to konstrukcja nieprzeznaczona do instalacji modułu fotowoltaicznego,
reklamacja jest odrzucana.
Spotykamy się czasami z sytuacjami, kiedy konstrukcja wsporcza
była w rzeczywistości przeznaczona do kolektorów słonecznych,
a nie do ogniw fotowoltaicznych. Stosując ją, nie brano pod uwagę
dynamiki, którą ma fotowoltaika i faktu, że w grę wchodzi mniejszy
ciężar a tym samym większa podatność na działanie wiatru, który
w naszym regionie, szczególnie ostatnio, potrafi mocno powiać.
- Najważniejsze jednak jest zawsze ogniwo fotowoltaiczne...
- Rzeczywiście najważniejszy jest moduł lub zespół modułów,
bo to w nim produkowana jest energia elektryczna. Osoba zainteresowana zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej na etapie
wyboru modułów powinna być bardzo ostrożna i uważna. Moduł
fotowoltaiczny jest technologicznie elementem bardzo zaawansowanym. Marka producenta nie jest tak istotna, jak jego doświadczenie. Każdy moduł powstaje w podobny sposób, polegający na
sklejeniu kilku warstw cieniutkich materiałów, a kluczowa jest milimetrowa warstwa krzemu, którą chroni szkło i folia. Skleja się to
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mentach ekonomicznych, więc rokują dalsze długie trwanie na
rynku. A to ma takie znaczenie, że w razie potrzeby skorzystania
z gwarancji nie okaże się, że producent się rozpłynął i pozostawił
ludzi na lodzie.
- Zwykłemu Kowalskiemu niełatwo się w tym wszystkim rozeznać.
- Dlatego my po części wykonujemy pracę za naszych klientów.
Zrobiliśmy na przykład reaserch w polityce jakości producenta. Byliśmy na miejscu sprawdzić, w jaki sposób moduły są wytwarzane
i testowane. Efektem tego naszego sprawdzania jest fakt, że przy
liczbie zamontowanych modułów idącej w tysiące, nie mamy reklamacji. Na kilka tysięcy zainstalowanych modułów nie mieliśmy ani
jednej reklamacji – chcę to podkreślić!
- Od kiedy działa ZAXON?
- Działamy od 2018 roku, a więc krótko. Ale wywodzimy się z branży i pracujemy w niej znacznie dłużej. Ja swoją przygodę z fotowoltaiką rozpocząłem 15 lat temu. Pracownicy, których zatrudniam,
również pracowali wcześniej w tej branży. Markę mamy nową, ale
kompetencje ugruntowane.
- 15 lat temu fotowoltaika była trochę jak science fiction…
- Była zajęciem dla pasjonatów, niemal hobbystów. Dużo kosztowała, mogli sobie na nią pozwolić tylko zamożni ludzie. Z drugiej
strony nie było procedur przyłączeniowych. Przedsiębiorstwa
energetyczne były niechętne współpracy, bo nie wiedziały, jak się
za to zabrać. Pamiętam, jak jeździliśmy do Gdańska, żeby uczyć się
o przyłączach. Przecieraliśmy szlaki. W Polsce było wtedy około
50 firm zajmujących się fotowoltaiką. Każda stworzona przez pasjonatów wierzących, że kiedyś to będzie biznes.
- Mówimy o przyłączeniach. Wyjaśnijmy, o co chodzi.
- Pojawi się tutaj kolejne kluczowe słowo: falownik fotowoltaiczny – inaczej przetwornik mocy. Energia pochodząca z modułu
jest prądem stałym. Zadaniem falownika jest przetworzyć go na
prąd zmienny, czyli taki jak w sieci energetycznej, z której zasilamy
standardowo nasze domy lub firmy. Prąd, który wyprodukujemy,
musimy przesłać do sieci. Robimy to dzięki falownikowi, który jest
wpięty do sieci energetycznej w naszym budynku. Elementem instalacji fotowoltaicznej jest również dwukierunkowy licznik energii elektrycznej. Można w uproszczeniu powiedzieć, że licznik
jest końcówką sieci operatora, a za licznikiem zaczyna się nasza
część. Falowniki muszą spełniać pewne normy, by mogły zostać
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podłączone do sieci. Nie mogą przykładowo wprowadzać zakłóceń, muszą mieć zabezpieczenia, które pomogą, gdy sieć stanie się
niestabilna lub kiedy występuje zanik napięcia. Tego „zakłócania”
stabilności sieci bały się zakłady energetyczne i właściwie boją się
nadal, stąd między innymi wzięły się pomysły na ostatnie zmiany prawa, które mocno przystopują przydomową fotowoltaikę.
Przynajmniej na jakiś czas.
- Na Zachodzie, bardziej od nas zaawansowanym technologicznie,
również zmienia się prawo.
- Rynek prosumencki, w którym konsument energii jest jednocześnie jej producentem, w Europie się kończy. Ma on funkcjonować
w obecnej postaci jeszcze tylko dwa lata. Coraz większą wagę
przywiązuje się obecnie do autokonsumpcji, a ona wymaga magazynowania energii. To kluczowe zagadnienie dotyczące również
nas. Trwa poszukiwanie najlepszych sposobów przechowywania
energii. Obecnie jeżeli oddamy do sieci 100 megawatogodzin to te
100 megawatogodzin możemy odkupić z 80- lub 70-procentowym
rabatem, tzw. „opustem”. Chcąc zaoszczędzić pozostałe 20-30 procent, musimy „naszą” energię zmagazynować. Nowoczesne baterie
litowo-żelazowe, takie jak w samochodach elektrycznych, są jakimś
rozwiązaniem, ale wciąż zbyt dużo kosztują.
Z pomocą powinna przyjść jakaś forma dotowania tego typu rozwiązań, bo zazwyczaj innowacyjne metody potrzebują dotacji, żeby
się rozwinąć. Potem te dotacje można ograniczać. Tak stało się z fotowoltaiką. Bodźcem do jej rozwoju było wprowadzenie symbolicznych dotacji. Najpierw był Program Prosument, który pozwalał na
sfinansowanie w 30 proc. kosztu instalacji (pieniądze szły z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w formie dotacji). Później
działał program Mój Prąd.
- Skąd wziął się boom na fotowoltaikę w Polsce?
- Można mówić o paru powodach. Przede wszystkim znaczenie
miał spadek cen technologii i urządzeń, wspomaganie modelu rozliczeniowego prosumenckiego, dotacje zewnętrzne, czyli programy
pomocowe ogólnokrajowe lub wojewódzkie. Wprowadzenie ustawy o odnawialnych źródłach energii sprawiło to, że operatorzy zaczęli przyłączać mikroinstalacje w sposób zgłoszeniowy, czyli dużo
prostszy niż wcześniej.
- Ale jak już powiedzieliśmy, prawo w Polsce się zmienia, a to
utrudnia funkcjonowanie branży i psuje perspektywy.
- Nadchodzą duże zmiany dla przyszłych posiadaczy fotowoltaiki.
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- Dlaczego rząd prze do zmian?
- Żeby poprawić stabilność sieci elektroenergetycznej. Teoretycznie. W praktyce to nie jest wina producentów falowników czy
prosumentów, że sieć staje się niestabilna pod wpływem tysięcy
nowych przyłączeń. Problem jest bardzo złożony i dotyczy przede
wszystkim miejsc, w których sieci od wielu lat nie były modernizowane. Tam wciąż pracują czterdziestoletnie transformatory nieprzystosowane do zniekształceń, które są wprowadzane do sieci
przez urządzenia elektroniczne i falowniki. Ale myślę, że rządzącym
chodzi bardziej o to, że system upustów został przekalkulowany
i spółki energetyczne muszą za dużo dopłacać do fotowoltaiki.
Dotacje trzeba ograniczać, ale jest na to jeszcze za wcześnie, inaczej zamkniemy branżę. Następny rok może być śmiertelnie ciężki
dla branży, bo fotowoltaika może stać się nieopłacalna dla zwykłych ludzi. Okres zwrotu pieniędzy przeznaczonych na przydomową instalację to obecnie 5-6 lat. Wydłuży się on do 8-10 lat.

Od 1 kwietnia 2022 roku, według nowych przepisów, będzie
można jedynie odsprzedawać nadwyżkę energii i to po wcześniej
ustalonej, niższej cenie. Przydomowa fotowoltaika będzie mniej
opłacalna, niż jest teraz. Obecnie właściciele domowych paneli fotowoltaicznych dzięki temu, że oddają prąd do sieci (np. wtedy, gdy
nie ma nikogo w domu) mogą odebrać z powrotem 80 proc. przekazanej energii w innych godzinach. Na takim rozwiązaniu tracili
dostawcy prądu, czyli w polskich warunkach państwowe koncerny
energetyczne, które pokrywały koszty związane z dostawą energii.
Sposobem na ich kłopoty ma być fakt, że od II kwartału 2022 będzie można jedynie odsprzedawać nadwyżkę produkcji.
Trzeba jednak podkreślić, że ci, którzy już mają fotowoltaikę,
będą rozliczani po staremu i ich zmiany nie dotkną, ale nowi użytkownicy od przyszłego roku działać będą na nowych zasadach.
Mniej korzystnych. Odkupowana przez Kowalskiego energia będzie 160 proc. droższa niż ta sprzedawana przez niego.

- To jak Państwo sobie poradzą?
- Nasza firma zajmuje się nie tylko instalacjami w skali mikro, ale
również większymi. Ponad połowa naszych zleceń to zamówienia przedsiębiorstw. Wykonujemy dla nich instalacje megawatowe (niedawno wykonaliśmy dwie takie elektrownie, trzecią
już wkrótce rozpoczniemy w Niekłonicach). Te duże instalacje
działają w oparciu o inne przepisy, a więc kiedy rząd zamknie rynek mikroinstalacji, my jeszcze bardziej skupimy się na rynku
przedsiębiorstw.

Najgorsze jest to, że prawo zmienia się bez konsultacji z naszym środowiskiem. Według mnie zmiany są konieczne, ale jeszcze powinny
poczekać. Idą w kierunku takim, żeby ograniczyć liczbę i moc nowych mikroinstalacji przyłączanych do systemu energetycznego.
Jeżeli stawia się na netbilling, autokonsumpcję, to powinno się postawić na dotacje zakupu akumulatorów dla domów. Niech to nie
kosztuje dwa razy tyle co koszt instalacji, ale powiedzmy 20 proc.
drożej. Kiedy zwiększamy autokonsumpcję, stabilizujemy sieć.
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- Wróćmy jeszcze na chwilę do osób fizycznych a nie firm. Jak, będąc
właścicielem domu, mogę obliczyć, ile potrzebuję prądu i jaką instalację
musiałbym zamówić. Czy państwa pracownik pomoże mi to wyliczyć?
- Oczywiście. Pomocny jest rachunek za energię, którą zużywamy
na bieżąco. Instalację powinniśmy projektować tak, by ona wyprodukowała nie więcej niż potrzebujemy. Nawet warto wkalkulować opłacenie
wyższego rachunku zimą, byle mieć pewność, że 100 proc. zainwestowanych pieniędzy do nas wraca. Jeżeli „przewymiarujemy” system
i wyprodukujemy więcej niż potrzebujemy, to tę energię stracimy.
To ta energia - według ustawodawcy - jest problemem w działalności
sieciowej. Tak więc roczne zużycie prądu w domu to podstawa do wyliczenia mocy systemu.
Przy projektowaniu zderzamy się jeszcze z dostępną powierzchnią dachu i kierunkiem stron świata. Czasem jest tak, że klient ma duże zapotrzebowanie, a mały dach. Czasem wolimy nie instalować, gdyż nie
wierzymy w cudowne metody optymalizacji. Mówiąc w uproszczeniu:
z cienia nie będzie energii. System musi być odkryty i wystawiony na
południe lub południowy wschód lub zachód. Jeśli klient się uprze, to
możemy zaplanować instalację na północnej części dachu. Niechętnie,
ale to zrobimy. Tylko, że będzie to ilustracja źle zrobionego systemu.
- Jaki udział w całej produkcji energii elektrycznej ma w Polsce fotowoltaika?
- Obecnie jest to rząd wielkości nieprzekraczający 2 procent. W 2020
roku z fotowoltaiki uzyskaliśmy ponad 2 terawatogodziny energii
co stanowiło ok. 1 procent.
- Są kraje, w którym fotowoltaika w bilansie wypada lepiej?
- Tak, w ujęciu bilansowym. Często słyszymy, że Niemcy i Hiszpania
w jakimś konkretnym dniu 100 proc. energii brały ze źródeł odnawialnych. Ale to miało miejsce w jakimś konkretnym momencie. Nie jest
możliwe, żeby wyłączyć inne źródła energii niż fotowoltaika, elektrownie wodne czy wiatrowe. Źródła odnawialne mogą dochodzić
do 30-40 proc. w bilansie, ale nie zastąpią energetyki konwencjonalnej,
która musi z kolei zapewnić stabilność systemu.

Michał Sondej:
- Gdy ceny prądu wciąż rosną, a klient nie wie, jak
zaoszczędzić, to my służymy pomocą. Niezależnie od
modelu rozliczeniowego, fotowoltaika wciąż może się
opłacać, szczególnie przedsiębiorstwom. Niestety nadal
mały odsetek przedsiębiorców docenia udział kosztów
energii w ogólnych kosztach działalności. A znamy
takich, którzy po zmianie taryfy i rozmowach z nami
potrafią zaoszczędzić ponad 2000 zł miesięcznie przy
rachunkach rzędu 10000 zł na miesiąc. Tyle korzyści
może przynieść sama zmiana taryfy. Fotowoltaika może
jeszcze bardziej obniżyć te koszty, o ile jest zaplanowana racjonalnie. Analizujemy profil energetyczny,
uwzględniamy weekendy i proponujemy przedsiębiorcom układy, które zbliżają oszczędności nawet
do 100 procent.

Dlatego trzeba szukać kolejnych źródeł energii. Ja jestem zwolennikiem
atomu, bo jest to czysta i bezpieczna forma, a do tego bardzo tania.
Inwestowanie w węgiel i inne konwencjonalne źródła straciło sens.
Wydobycie węgla ma dużo negatywnych skutków i jest zupełnie nieopłacalne. Dochodzą do tego skutki zdrowotne dla górników, koszty leczenia chorób płuc, akcje ratownicze, szkody górnicze. Osobiście uważam, że jedyne sensowne zastosowanie węgla to przemysł chemiczny
i farmaceutyczny - szkoda marnować tak cenny surowiec, spalając go
w kotłach. A potrzeba go ok 2,5 mln razy więcej niż paliwa jądrowego,
aby wyprodukować 1 MWh energii.
- Mówi się, że szansą jest wodór…
- W wielu krajach wodór ma już swoje zastosowanie w środkach transportu publicznego. Paliwa wodorowe będą powoli wypierać konwencjonalne metody, szczególnie właśnie w transporcie. My dopiero się
tego uczymy.

ZAXON Smart Energy Management
Koszalin ul. Zwycięstwa 137-139
tel. 607 280 947

- Szybciej niż wodorowa rozwija się u nas motoryzacja elektryczna…
- Ale powiedzmy sobie uczciwie, samochód elektryczny jest prawdziwie
ekologiczny tylko w połączeniu z fotowoltaiką lub innymi OZE. Kiedy
ładujemy go z gniazdka zasilanego z sieci, mamy do czynienia z pozorem ekologiczności. Samochody elektryczne, które czerpią energię
z gniazdka, można przyrównać do starych diesli. Lokalnie samochód nie
smrodzi, ale smrodzi elektrownia. Auto zasilane z fotowoltaiki przynosi
korzyść podwójną: nie szkodzi środowisku i rzeczywiście jeździ praktycznie za darmo. Taką opcję warto promować.
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/ fotowoltaika.zaxonsem
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Klass Design:
zapraszamy do inteligentnego domu
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Marcin Betliński

Dzięki skompletowanym w kołobrzeskim salonie Klass Design urządzeniom można się naocznie
przekonać, jak działa smartdom, nazywany również domem inteligentnym. Ale nie tylko. Działająca
od 30 lat w branży meblowej firma prezentuje w nim wybrane rozwiązania kuchenne oparte
na meblach modułowych najlepszych niemieckich producentów, przykładowe wyroby własne
i wszystko, co może przydać się do urządzenia wnętrza domu, apartamentu, biura lub hotelu. Warto
podkreślić, że świadczy ona przy tym usługi kompleksowe – od projektu do wykonania, włącznie
z zainstalowaniem i uruchomieniem sprzętów.
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Klass Design to rodzinna koszalińska firma, która początkowo specjalizowała się w projektowaniu i dostarczaniu
mebli biurowych. Z czasem jednak poszerzyła ofertę
o meble hotelowe. Obecnie kompleksowo urządza wnętrza dla małych i średnich firm, hoteli, korporacji, instytucji publicznych i klientów prywatnych.
Skąd więc salon pokazowy w Kołobrzegu a nie w Koszalinie? Wyjaśnia to Michał Kalinowski z firmy Klass:
- Chcieliśmy się znaleźć bliżej naszych klientów. W Kołobrzegu powstają w dużej liczbie nowe hotele i apartamentowce, w których wyposażaniu uczestniczymy. Są to
czasami tak duże zamówienia jak kompleks apartamentowy, gdzie w pierwszym etapie urządzamy od A do Z aż
140 mieszkań.
Jak mówi pan Michał, coraz więcej Polaków inwestuje
w tzw. drugi dom, czyli wakacyjne mieszkanie w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji. Kołobrzeg do nich należy:
- Trudno komuś, kto na co dzień mieszka we Wrocławiu,
Krakowie czy Warszawie samodzielnie doglądać urządzenia apartamentu. Inwestorzy zlecają to nam. Żeby
ułatwić klientom wybór mebli i domowego sprzętu, prezentujemy w naszym showroomie wybrane propozycje.
Stąd również prezentacja domu inteligentnego, w którym można zdalnie sterować wszystkimi urządzeniami
i funkcjami zasilanymi energią elektryczną. Stawiamy
przy tym na najlepsze marki, z Samsungiem, czyli światowym liderem technologii Smart Home, na czele.
Przyjrzeliśmy się bliżej inteligentnemu domowi spod znaku Samsunga. Jego projektanci za serce systemu uznali
lodówkę. Wyposażona jest ona w duży wyświetlacz
podobny do tabletu, pozwalający dotykowo sterować
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ustawieniami wszelkich domowych urządzeń. Oczywiście kiedy jesteśmy poza domem, sterujemy wszystkim
za pomocą smartfonu.
Sama lodówka posiada wiele użytecznych funkcji.
W środku działa na przykład kamera, dzięki której będąc w sklepie możemy sprawdzić, co mamy w lodówce
i co trzeba dokupić. Jej cechą jest również możliwość
precyzyjnego ustawienia temperatury odrębnie dla poszczególnych stref. Jedną z komór możemy na przykład
przeznaczyć na chłodziarkę albo zamrażarkę. Inną na komorę do marynowania mięsa z temperaturą ustawioną
na +5 st. C, albo na strefę przechowywania wina. Drzwi
urządzenia tak zaplanowano że otwierają się albo oba
pełne skrzydła jednocześnie, albo w różnej konfiguracji
poszczególne „ćwiartki”. O komorze kostkarki produkującej duże lub małe kostki lodu już nie wspominamy, bo
to niemal oczywistość. Warto podkreślić: każda z komór
podlega odrębnemu, zdalnemu sterowaniu smartfonem.
Używając go możemy również zdalnie uruchomić piekarnik. Ten prezentowany w kołobrzeskim salonie pokazowym Klass Design pochodzi z najbardziej zaawansowanej technologicznie, ekskluzywnej linii produktów Infiniti
Line. Tych piekarników w „sieciówkach” nie znajdziemy.
Są one dostępne w ograniczonej liczbie najlepszych studiów mebli kuchennych. - My jesteśmy wpisani na listę
Samsunga jako piąte takie studio w Polsce – informuje
z dumą Michał Kalinowski.
Piekarnik wyróżnia się między innymi tym, że można
w nim piec dwie różne potrawy w jednym czasie. Strefy pieczenia dzieli separator gwarantujący, że żadne
zapachy z jednej strefy nie przenikną do drugiej. Nawet
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jeśli łączymy pieczenie ryby i bezy. Praktycznym rozwiązaniem jest
również szuflada do podgrzewania potraw, gdzie gotowe dania mogą
w cieple poczekać na podanie na stół. Szuflada przydaje się również
do nagrzewania talerzy przed zaserwowaniem jedzenia. Podane w ten
sposób potrawy dłużej zachowują właściwą temperaturę, a więc i pełnię smaku.

I

W systemie inteligentnego domu mieszczą się również czujniki otwartych drzwi. Tak więc będąc w pracy, wiemy o której do domu wróciły
dzieci, a jeśli skorzystamy jeszcze z czujników ruchu zamiast kamer,
wiemy gdzie one są w danej chwili i z jakich domowych urządzeń korzystają. Oczywiście najwygodniejsze jest wykorzystanie kamer 360
stopni, które stale transmitują na nasz smartfon obraz z wnętrza i otoczenia domu.

Kolejny element w zintegrowanym systemie inteligentnego domu
Samsunga to duży parowar, nieco przypominający z zewnątrz piekarnik. Ma on swój ponadlitrowy zbiornik na wodę, której wystarcza na
jedno duże gotowanie.

Wśród innych składowych systemu warto wymienić czujnik zalania
wodą (umieszczany np. w newralgicznych miejscach łazienki lub kuchni), czujniki dymu, zdalne sterowanie pracą pralki i suszarki, ogrzewaniem i klimatyzacją, zasłonami i roletami. Z kolei sterowanie oświetleniem pozwala bez wstawania z fotela zróżnicować ilość światła
w dowolnej części domu lub mieszkania. Do systemu można osobno
podpiąć – jak to jest w kołobrzeskim schowroomie Klass Design - każdą żarówkę i zarządzać jej pracą zdalnie (chodzi nie tylko o włączenie
i wyłączenie, ale również o różnicowanie natężenia światła).

W zestawie znajduje się również zintegrowana zmywarka, która sama
wysyła powiadomienie, że skończyło się mycie naczyń lub nastąpiło
jakieś zakłócenie pracy. Oczywiście również ona może być sterowana
na odległość.
Warto również zwrócić uwagę na płytę grzewczą, która po włączeniu
automatycznie załącza okap kuchenny i wyciąg zapachów. Michał
Kalinowski komentuje: - Nie musimy w nic bezpośrednio ingerować.
Możemy siedząc na kanapie sterować tym, co dzieje się na kuchence:
zmniejszać i zwiększać temperaturę w którymś z segmentów lub na
całej powierzchni grzewczej, wyłączyć któryś „palnik”…

Nawet telewizor staje się w Smart Home „inteligentniejszy”: umożliwia na przykład przerzucenie obrazu aktualnie oglądanego programu
na ekran w innym pomieszczeniu - na przykład, kiedy nie chcemy
przerywać oglądania filmu a musimy coś zrobić w kuchni. Jednym kliknięciem przenosimy się wraz z oglądanym programem w inne miejsce.
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na wodę, do której możemy dodać zapach, który lubimy - objaśnia pan
Michał. - Szafka jest elementem bardzo praktycznym w przypadku na
przykład lekarzy, którzy po powrocie z pracy w gabinecie czy szpitalu mogą szybko zdezynfekować odzież. Kupują je również adwokaci,
używając do odświeżania tog, które nie wymagają jeszcze prania. Ale
przydaje się w każdym domu.

Wkrótce Klass Design zaprezentuje również zintegrowany oczyszczacz powietrza sprzężony ze stacją pogodową. Urządzenie pod
wpływem informacji o pogarszającej się jakości powietrza, automatycznie uruchamia jego oczyszczanie i gwarantuje zachowanie pożądanych parametrów powietrza w całym domu.
Michał Kalinowski komentuje: - Czasami klienci mają obawę, czy opanują obsługę całego systemu. Zupełnie niepotrzebnie. Wszystko jest
bardzo proste i intuicyjne. Ktoś na co dzień korzystający ze smartfonu
bez kłopotu poradzi sobie z każdą funkcją. Na pewno szybko doceni
jego możliwości i wygodę, jaką z sobą niesie.

W strefie zaaranżowanej na podobieństwo sypialni, w oczy oglądających rzuca się tapeta z dużym motywem roślinnym. – Tapety mogą
wykorzystywać dowolny obraz, gdyż są przez nas dobierane i drukowane dla konkretnych pomieszczeń – mówi Michał Kalinowski. - Są
również skalowane, co umożliwia zachowanie odpowiednich proporcji. Tapety są często wykorzystywane przez naszych klientów do nadania wnętrzom apartamentów określonego charakteru.

Jak wspomnieliśmy, salon wystawowy Klass Design w Kołobrzegu
to nie tylko prezentacja możliwości inteligentnego domu. To również
inne wybrane ciekawe elementy służące budowaniu szeroko pojętego
komfortu.

Jak wyjaśnia pan Michał, pokazane w sypialni meble to próbka wyrobów własnych Klass Design. Projektowane przez architektów firmy,
produkowane są przez manufakturę stale z nią współpracującą: - Meble wykonywane pod wymiar to doskonałe rozwiązanie w przypadku,
gdy meble systemowe nie pozwalają uzyskać pożądanych brył albo
zamówienie wykracza rozmiarami poza dostępne standardowe moduły. Mamy dużo takich zleceń, zwłaszcza w przypadku wnętrz hotelowych.

Należy do nich niepozorna szafa, spełniająca jednak wyjątkową funkcję narzędzia do dezynfekcji odzieży i neutralizacji zapachów. Czasami
wracając z lokalu gastronomicznego lub z przyjęcia, czujemy że nasze
ubrania przeszły woniami, które nam nie odpowiadają. Po włożeniu
ich do tej szafy, po pół godzinie wyjmujemy je odświeżone i pozbawione jakichkolwiek zapachów. - Wewnątrz znajduje się zbiorniczek
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Duże wrażenie robi wysoka szafa z frontem do złudzenia przypominającym jasną deskę: - To nie deska, lecz wysokiej jakości płyta meblowa
marki Egger – objaśnia z uśmiechem Michał Kalinowski. – Rzeczywiście odwzorowuje ona idealnie słoje drewna, łącznie z lekkimi uwypukleniami, które da się wyczuć dłonią. Paleta imitowanych drzew jest
szeroka, można więc dobrać płytę frontową pod klimat kolorystyczny
wnętrza. Wyróżnikiem tej szafy jest jej wysokość, bo wykorzystujemy
maksymalny osiągalny wymiar płyty, czyli 280 cm. Jeśli uwzględnimy
jeszcze stelaż, na którym jest zamontowana, uzyskujemy imponujący
mebel, dobrze prezentujący się w bardzo wysokich pomieszczeniach.
Jest to bardzo oryginalna alternatywa wobec typowej zabudowy meblowej, która mocno już klientom spowszedniała.
Kiedy zechcemy wypróbować wygodę łóżka stojącego w zaimprowizowanej sypialni i spojrzymy w górę, odniesiemy wrażenie, że pomieszczenie jest niezwykle wysokie. To efekt zastosowania czarnego,
lustrzanego podwieszanego sufitu, który tworzy tę iluzję. A jeśli mowa
o samym łóżku, jest to klasyczny wzór kontynentalny, z wygodnym
zagłówkiem. Jego kształt i kolor zależy wyłącznie od fantazji klienta.
Wspomniane wcześniej meble systemowe oferowane przez Klass Design pochodzą z najlepszych niemieckich wytwórni mebli kuchennych.
Są to między innymi marki Verle Küchen (jej partnerem technicznym
jest Siemens) i Nobilia: - Współpraca z takimi producentami przynosi wiele korzyści. Chodzi przede wszystkim o znakomite wzornictwo
i bogactwo kuchni do wyboru, o ergonomię, najwyższą jakość. Klient
może mieć pewność, że jeśli za kilka lat zechce coś w swojej kuchni
zmienić, jakiś element dodać, uzyska go w dokładnie takim samym
kolorze, jak wcześniejsze meble. Z naszego punktu widzenia zaś, jako
firmy wyposażającej czasami bardzo duże obiekty, kapitalne znaczenie
ma fakt, że wytwórca jest w stanie zapewnić dostawę dużej liczby zestawów kuchennych w jednym nieodległym terminie. Wszyscy wiemy,
jak to ważne, zwłaszcza w czasie zawirowań rynkowych wywołanych
przerwaniem łańcuchów kooperacyjnych podczas pandemii – podkreśla Pan Michał i dodaje: - Niemieckie meble kuchenne, choć są
wygodną podstawą do tworzenia umeblowania pod wymiar, narzucają
jednak pewne rozwiązania, wynikające z rodzajów dostępnych brył.
Jeżeli potrzebny jest projekt unikatowy, wykonujemy go nie na bazie
systemów niemieckich, ale samodzielnie. Takie projekty realizowane są
najczęściej w apartamentach, hotelach lub pensjonatach.
Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Choć ceny poszczególnych elementów meblowych lud sprzętów mogą się klientom wydawać wyższe niż w sklepach sieciowych, w ostatecznym rozrachunku
takie nie są. Gra tu rolę fakt, że Klass Design, jako duży kontrahent,
od poszczególnych dostawców uzyskuje dobre ceny zakupu, które
przekładają się na przystępne koszty realizacji całościowego urządzenia wnętrz. W docelowym rozrachunku klient nie płaci więcej, a ma
luksus kompleksowej obsługi oraz pięcioletnią (dłuższą niż normalnie)
gwarancję na sprzęt AGD oraz również pięć lat gwarancji na niemieckie
meble kuchenne.
Michał Kalinowski podsumowuje: - Bez względu na to czy projektujemy biuro, kuchnię, apartament, cały hotel, czy dom jednorodzinny,
nasza praca zawsze polega na indywidualnym podejściu do klienta.
Na początku poznajemy jego potrzeby, oczekiwania, sposób myślenia,
a później na tej podstawie wykonujemy wstępny projekt. Jest on przekazywany do zamawiającego, który wnosi swoje uwagi. Po dobraniu
materiałów i sprzętu, wyceniamy projekt. Kiedy klient zaakceptuje
kosztorys, podpisujemy umowę i przystępujemy do realizacji. Na każdym etapie wsłuchujemy się w opinię klienta, bo zależy nam na jego
pełnej satysfakcji ze współpracy z firmą Klass.

Koszalin | ul. Różana 1 | tel. 94 34 10 445 | kom. +48 518 158 678
Kołobrzeg | ul. Świętego Macieja 15 | kom. +48 518 158 520
www.klass.pl

Szanowni Klienci!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Wam radości, wzajemnej miłości oraz nadziei na
każdy nadchodzący dzień, a Nowy Rok niech będzie
szczęśliwy i pozwoli realizować marzenia.

Dziękujemy, że jesteście z nami
Beata i Krzysztof L ewińscy

Salon Optyczny Koszalin
ul. Zwyciestwa 20-24, (Hotel Gromada)

Salon Optyczny Białogard
ul. Wojska Polskiego 11, tel 94 312 82 48

Salon BOKARO
imponuje inspirującymi
propozycjami
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Marcin Betliński

Po zaledwie trzech latach funkcjonowania we wzniesionej od zera hali handlowej przy ulicy Gnieźnieńskiej, koszaliński salon Bokaro przeszedł gruntowną
modernizację. Z punktu widzenia klienta to zmiana pozytywna, bo wynika ona
z analizy dotychczasowego rozwiązania, a nakierowana jest na jeszcze lepsze
wyeksponowanie produktów i ułatwienie wyboru kupującym. Ekspozycje to
nadal w większości boksy zaaranżowane na wzór gotowych łazienek, ale zawierające obecnie zupełnie nowe kolekcje.
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Mija czas, kiedy mieliśmy do czynienia z prostym wzornictwem opartym o kolory biały,
szary, drewno. Wszystko przesuwa się w stronę kamienia. W ostatnich latach już wyraźnie
był on obecny wśród propozycji producentów, ale najczęściej w formie kamienia beżowego, czarnego czy czarno-beżowego,
czarnego z żyłą złotą, czy „marmuru” w stylu
glamour (najczęściej jasnego z ciemnymi żyłami). Teraz jako dominująca pojawia kolorystyka złotej żyłki na tle kamienia – od białego

Norbert Koselski, dyrektor Bokaro, śmieje
się, że remont przyszedł w najlepszym możliwym momencie, gdyż zbiegł się z prezentacją
przez producentów nowych linii produktów:
- W naszej branży trendy zmieniają się chyba szybciej niż w modzie odzieżowej. Producenci prześcigają się w kreowaniu nowości.
Pracowicie wykorzystali okres pandemii, inwestując w fabryki i wzornictwo. Dzięki temu
w sprzedaży pojawiły się serie płytek w niespotykanym dotychczas designie.
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począwszy po bogatą paletę niebieskości. Generalnie odmiany koloru niebieskiego to obecnie top 1
- od delikatnego błękitu po głębokie granaty.
Norbert Koselski komentuje aktualną ofertę Bokaro: - Pojawiło się dużo nowości. Na przykład linia
autorstwa Gosi Baczyńskiej, która stworzyła kolekcję dla Ceramiki Paradyż. Nieustannie dobrze
sprzedaje się Tubądzin – tym razem szczególnie
jako „Tubądzin by Maciej Zień”. Jak widać, projektanci mody mocno zaistnieli w naszej branży. Również Cerrad tworzy nową markę La Mania Home,
której twórczynią jest projektantka - Joanna Przetakiewicz. Branża nie zasypia gruszek w popiele,
wytwórcy cały czas pracują nad atrakcyjnością
swojej oferty. I wszystkie te najmodniejsze projekty są pokazywane u nas. Dla każdego producenta
jesteśmy istotnym partnerem handlowym, bo dzięki przestronności salonu mamy możliwość pokazywania ich kolekcji w sposób atrakcyjny. To ważne,
bo formaty płytek ceramicznych są coraz większe
– mówi dyrektor Bokaro i dodaje: - Idealnie wstrze-
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liliśmy się czasowo w nowości, więc
wszystkie kolekcje, które obecnie pokazujemy, są rzeczywiście nowościami.
Po trzech latach od otwarcia nowej
siedziby, dokonaliśmy jej generalnego remontu. Łącznie z bardziej ergonomicznym rozlokowaniem boksów,
zmierzającym do zwiększenia komfortu
oglądania tego, co proponujemy klientom. Warto podkreślić, że nieustannie
pojawiają się u nas również nowinki
z dziedziny armatury sanitarnej.
Jak mówi szef Bokaro, pomimo pandemii mijający rok był dobry dla branży.
Popyt rośnie, bo mocno ożywiło się
budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje apartamentowe w pasie nadmorskim. Kto nie buduje domu albo nie
urządza mieszkania deweloperskiego,
remontuje swoje dotychczasowe lokum. To również wyraźna tendencja.
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Koszalin
ul. Gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02

SŁUPSK
ul. Główna 2b
tel./fax: 59 841 53 66

KOŁOBRZEG
ul. Sienkiewicza 17F
tel./fax: 94 351 12 08

www.bokaro.pl
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Valletta

Złoty sen śródziemnomorza
Autor: Ewa Karolina Cichocka

Kiedy wpłynęłam do Valletty po raz pierwszy, pod żaglami „Zawiszy Czarnego”, czułam się
jak statystka z filmu Romana Polańskiego „Piraci”. O zmierzchu, na tle fiołkowego nieba,
piaskowiec, z którego zbudowano miasto jaśniał złotym blaskiem. Do dziś patrząc na mury,
twierdze i kopuły stolicy Malty, czuję się jak na planie filmu kostiumowego.
Vallettę, stolicę Malty, na skalistym skrawku półwyspu Sciberras,
opasaną wysokimi murami, wypełniają forty, pałace, kościoły oraz
domy z kolorowymi werandami. Wokół tylko morze, w dwóch naturalnych portach z lasem masztów i z kołyszącymi się na wodzie,
barwnymi łodziami z egzotycznym okiem Horusa (luzzu). To jak
stały, historyczny plener filmowy. Nie dziwi więc fakt, że nakręcono tu wiele znanych z kina obrazów m.in. „Troję”, „Aleksandra”,
„Gladiatora”, „Hrabiego Monte Christo” czy „Grę o tron”. Przemysł
filmowy jest tu jedną z istotnych gałęzi gospodarki, a wakacje na
Malcie chętnie spędzają gwiazdy ekranu.

morzem skalisty skrawek o wielkości pół kilometra na kilometr.
Trudno uwierzyć, że na tak małym obszarze znajduje się parlament,
ministerstwa, siedziby prezydenta i premiera oraz giełda, muzea,
pałace, katedry, teatr i opera, o ogrodach, bastionach i fortach nie
wspomnę. Oprócz Mdiny, dawnej stolicy w środku wyspy, tylko
Valletta zachowała w pełni dawny układ i charakter. Resztę Malty
wypełniły nowe obiekty, w których niknie zabudowa z minionych
epok.
Uważane było za praktyczny przykład idealnego miasta Renesansu, z zastosowaniem hippodamejskiego systemu rozplanowania.
Ulice wytyczono wzdłuż osi północ-południe oraz wschód-zachód,
dzieląc miasto na kwartały, a krzyżujące się arterie utworzyły geometryczną siatkę. Dziś wąskie i szersze ulice zachwycają stylową
zabudową i wspartymi na kamiennych kroksztynach drewnianymi
balkonami-werandami (gallarija) w soczystych barwach czerwieni,
błękitów czy zieleni. Ich pochodzenie sięga stosowanych przed

Miasto werand i… kotów
Valletta, nosząca nazwę od imienia Wielkiego Mistrza Jeana de Valette, słynnego obrońcy wyspy przed Saracenami w XVI w. i twórcy nowej stolicy - jest dziś najmniejszą europejską stolicą. Samo
serce stolicy, oddzielone kiedyś od lądu głęboką fosą, to oblany
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Świat kawalerów i dam
Miasto ma swoje miejsca spacerowe wzdłuż murów, fortu St.Elmo czy
w wreszcie w ogrodach Barrakka, które w upalny dzień dają nie tylko
chłód w cieniu oliwek, ale także wspaniałe widoki na Wielki Port oraz
rozłożone na trzech cyplach po drugiej stronie - Trzy Miasta – Birgu,
Sanglea, Bormla oraz na wchodzące do portu statki i żaglowce.
Nie tylko Valletta, ale i cała Malta, jest przyjaznym miejscem dla… kotów. Jak się szacuje jest ich około 300 tysięcy, czyli niemal o połowę
mniej niż maltańczyków. Są objęte ochroną państwa, dokarmiane,
pielęgnowane i mają nawet swój pomnik. Można je spotkać niemal
wszędzie, wygrzewające się na skwerach i ciepłych kamieniach placów i pomników.
Valletta jest miejscem spotkań ze sztuką w wielu wymiarach. Można
trafić na koncert w ruinie dawnej opery lub w Pałacu Wielkiego Mistrza czy na atrakcyjną wystawę nowym muzeum MUŻA lub w wielu
mniejszych galeriach w wąskich uliczkach miasta. Przyciągają zabytki,
jak konkatedra św. Jana, będąca eksplozją baroku, z posadzką kilkuset
płyt nagrobnych pochowanych rycerzy zakonu maltańskiego. A także
ze skarbem ukrytym w oratorium – obrazem ze sceną ścięcia św. Jana,
namalowanym na wyspie przez Caravaggia, szukającego u maltańskich zakonników schronienia.

wiekami arabskich zasłon okiennych. Drewniane werandy, rozpowszechnione w XVII wieku, odzwierciedlały swoją konstrukcją i wielkością status i majętność właściciela. Dziś najdłuższa gallarija biegnie
wzdłuż piętra pałacu Wielkiego Mistrza.
Równie zachwycające są wrota i bramy parterów z szyldami dawnych
sklepów i warsztatów rzemieślniczych, pochodzące z brytyjskich, kolonialnych czasów. Po nich także trwałą pamiątką są czerwone budki
telefoniczne i skrzynki pocztowe, rodem wprost z Londynu, a także
pomnik Królowej Wiktorii na centralnym placu miasta. Warto dodać,
że obok maltańskiego, drugim językiem urzędowym jest dziś także
angielski.
Ile razy byłam Valletcie, mieszkałam w dawnym domu z piaskowca.
Grube mury chroniły przed palącym słońcem i temperaturą. Wewnętrzne patio i drewniana weranda pozwalały na relaks w czasie
sjesty i obserwacje życia ulicy, chroniąc przed skwarem, ale i jak dawniej – przed oczami ciekawskich. Niektóre domy mają także tarasy
na dachu. Można wówczas, spędzać wieczory w powiewie morskiej
bryzy, z widokiem na oba porty. Po zmierzchu kopuły i fasady miasta
zaczynają się jarzyć tysiącami kolorowych żarówek. I niemal zawsze,
a szczególnie w święta religijne, można liczyć na wieczorny pokaz
sztucznych ogni.
W Valletcie wszystko jest kameralne i przyjazne. W małych sklepikach czy piekarniach można kupić warzywa, owoce czy pieczywo
z anyżem. Wiele domów zamieszkują zwykli, często wiekowi mieszkańcy. Wiele tradycyjnych, kamiennych domów zajmują apartamenty
dla gości, ale coraz więcej stoi opuszczonych z tabliczką – For sale. Galerie, sklepy i mnóstwo lokali z najróżnorodniejszą kuchnią zachęcają,
aby wpaść rano na angielskie śniadanie, a w południe na gaszący pragnienie, lokalny napój kinnie z ziół i gorzkich pomarańczy. Maleńkie
restauracje na stopniach stromych uliczek i placach, czasem na kilka
stolików, kuszą śródziemnomorską kuchnią czy koncertem jazzowym.
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Malta wszystkim kojarzy się z tym jednym z najstarszych zakonów rycerskich na świecie. Krzyże symbolizujące joannitów można znaleźć
na wielu elementach architektonicznych i dekoracyjnych miasta. Przypominają o kilkusetletniej historii zakonu, broniącego wiary i niosącego pomoc potrzebującym. Dziś, po latach, znów powrócił na wyspę,
a w Forcie St. Angelo odbywają się zakonne uroczystości. Jeśli ma się
odrobinę szczęścia, można spotkać rycerza maltańskiego, a z pewnością kogoś z jego rodziny. O bytności tych synów uznanych, arystokratycznych rodów Europy, przypominają dziś zajazdy (auberges) które,
pełniły funkcję dawnych kwater rycerzy zakonników. Z ośmiu, reprezentujących różne grupy językowe, pozostało do dziś pięć. W Zajeździe Kastylijskim mieści się dziś siedziba Premiera, a dwa z nich mieszczą sale ekspozycyjne muzeum MUŻA (Zajazd Włoski) oraz Muzeum
Archeologiczne (Zajazd Prowansalski).

w chłód wykutych kamiennymi i kościanymi narzędziami komnat, nisz
i korytarzy. Ze względu na rangę i wyjątkowość zabytku, tylko kilkadziesiąt osób dziennie może wejść do podziemnej budowli, a bilety
wstępu trzeba zarezerwować z wyprzedzeniem. To niezwykłe spotkanie z cywilizacją naszych odległych przodków i ślad ich bytności
i wrażliwości na sztukę. Drugi poziom mieści największe skarby - główną komnatę i najważniejsze pomieszczenie - Święte Świętych, z charakterystycznymi portalami trylitycznymi, z wykutym obok Dołem
Węży. Najciekawsza i zagadkowa jest Komnata Wyroczni, z niezwykłą akustyką, gdzie kapłani najprawdopodobniej interpretowali sny,
a strop pokrywają widoczne do dziś (!) spiralne malowidła wykonane
czerwoną ochrą. Wędrówka przez podziemne korytarze i komnaty
przy dźwiękach kamiennych i kościanych narzędzi sprawia złudzenie,
że nadal dawni mieszkańcy są obecni i kontynuują podziemne prace.

Kamienny sen śpiącej damy
Historia Malty sięga do odległych czasów neolitu i najstarszych budowli cywilizacji. Wśród najcenniejszych pamiątek archeologicznych
z tamtych czasów znajdują się eksponaty z istniejących do dziś świątyń sprzed kilku tysięcy lat na Malcie i Gozo. Niezwykłe są nieduże
kobiece figurki, stanowiące prawdopodobnie wizerunek bogini płodności, a odnalezione wśród monolitycznych bloków dawnych miejsc
kultu. Wśród nich jest maleńka, kamienna postać korpulentnej, śpiącej
kobiety.
Została odnaleziona w tajemniczej i budzącej do dziś wiele pytań historii budowli - Hypogeum Ħal-Saflieni. W dzielnicy Valletty Paola
znajduje się odkryta przypadkiem przed ponad wiekiem jedyna podziemna, trzykondygnacyjna budowla neolityczna sprzed 4,5 tys. lat.
Dziś trudno uwierzyć, że pod zwykłymi domami przy wąskich uliczkach przedmieścia stolicy znajduje niemal w nienaruszonym stanie
hipogeum, które najprawdopodobniej pełniło funkcję podziemnego
sanktuarium, a potem nekropolii. Odnaleziono tam nie tylko fragmenty biżuterii i ceramiki, ale także figurkę śpiącej damy czy kapłanki i ok.
7 tysięcy szkieletów, w tym zagadkowe, wydłużone czaszki.
Wprawa w podziemia, na głębokość kilkunastu metrów, jest niezwykłym spotkaniem z odległą cywilizacją. Z upalnego miasta wkracza się
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SZEROKI WYBÓR DODATKÓW DO TORTÓW I CIAST
barwniki, ranty cukiernicze, masy cukrowe,
ozdoby, podkłady, toppery, opakowania cukiernicze.

rzecz_tortowa_koszalin
/rzecz.tortowa

Rzecz Tortowa
Koszalin, ul. Sikorskiego 4A
tel. 884 32 33 44

Czas, by zrozumieć skórę
Fotografie: Katarzyna Bartnik

W stwierdzeniu, że gabinet Genobeauty jest inny niż pozostałe, nie ma przesady.
Właścicielkę tego miejsca, Aleksandrę Sominkę, od innych kosmetologów różni
wykształcenie – jest biotechnologiem i biologiem molekularnym – a sam gabinet to rodzaj
kosmetologicznego laboratorium, w którym bazuje się na nauce i jej narzędziach, tworzy
spersonalizowane kosmetyki i autorskie terapie. W sierpniu minął rok, od kiedy istnieje.
Okazało się, że oryginalna koncepcja znalazła uznanie mnóstwa klientów.
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Słowo „laboratorium” może brzmieć twardo, ale odnosi się
wyłącznie do działalności merytorycznej Genobeauty. Wizualnie to elegancki i bardzo kobiecy salon, położony tuż przy
parku miejskim, w którym łatwo złapać oddech w maratonie
codzienności. Czas – jak mówi Aleksandra Sominka – jest
w kosmetologii kluczowy. Nie tylko ten poświęcony sobie
i zabiegom, ale czas dla skóry, by mogła się w swoim tempie,
niepoganiana i nienadwyrężana, regenerować. To założenie
wpisuje się w holistyczną filozofię gabinetu, której składowymi jest świadome korzystanie z oferty zabiegowej i edukacja
klientów w tym zakresie. Z dynamiki rozwoju branży beauty
wynika, że przyszłość kosmetologii zmierza właśnie w tym
kierunku.
Diagnostyka z prawdziwego zdarzenia
Aleksandra Sominka jest człowiekiem nauki. W pracy i po pracy, z zawodu i z pasji. Ostatnie kilka lat spędziła, kierując dużym zespołem w koszalińskiej firmie. W 2020 roku postanowiła stworzyć własny gabinet, w którym mogłaby rozwijać pasję
i wykorzystać wszechstronną wiedzę. Do współpracy zaprosiła Monikę Świętoń, kosmetolożkę i fizjoterapeutkę z piętnastoletnim stażem, a niedawno do duetu dołączyła Natalia
Marczak, niebawem dyplomowana kosmetolożka. Panie dzielą
się zabiegami, ale każdy, kto po raz pierwszy odwiedza Genobeauty, najpierw trafia w ręce właścicielki na konsultację.
Diagnostyka ma fundamentalne znaczenie dla jakichkolwiek
aktywności terapeutycznych. W każdym porządnym gabinecie kosmetologicznym pracę z klientem rozpoczyna się od badania skóry, ale w Genobeauty wchodzimy na wyższy poziom
dzięki innowacyjnym narzędziom, pozwalającym dosłownie
zajrzeć pod jej powierzchnię.
Najważniejszym sprzętem jest multispektralny aparat LumiSCAN®. Twarz najpierw ze wszystkich stron jest skanowana
i fotografowana, kolejno w świetle naturalnym, odbitym, UV
i spolaryzowanym. Parametry trafiają do systemu komputerowego, który określa typ i kondycję skóry, poziom jej nawilżenia, rzeczywisty wiek. Zdjęcia bywają szokujące, bo są szczegółową i bezlitosną mapą wszystkich, a nie tylko widocznych,
dysfunkcji skórnych: – Zmiany pigmentacyjne, obszary nadprodukcji gruczołów łojowych, rozszerzone naczynka – wymienia Aleksandra Sominka. – Nawet jeśli klientka przychodzi
z konkretnym problemem, zazwyczaj łączy się on z szeregiem
innych mechanizmów i defektów skóry, które analizator pozwala nam zobaczyć. Dla nas to podstawowy materiał do dalszej pracy. Nie teoretyzujemy, ale wiemy dokładnie, z czym
mamy do czynienia i możemy ułożyć adekwatny beauty plan.

Ostatnim zakupem jest kamera do termografii medycznej, służącej do obrazowania zmian fizjologicznych, a więc obserwowania nieprawidłowości, zanim spowodują one trwałe i nieodwracalne zmiany. Badanie informuje o stanie tkanek, poziomie
ich ukrwienia, uszkodzeniach i ewentualnych stanach zapalnych. Pozwala szybko i właściwie zareagować na rozwijające się dopiero stany chorobowe chorób. W kosmetologii ma
zastosowanie np. w ocenie rozrostu blizn, choćby potrądzikowych. Warto podkreślić, że podobnie jak USG, obrazowanie
termograficzne jest metodą nieinwazyjną. Polega na pomiarze
emisji promieniowania cieplnego (fali elektromagnetycznej
w zakresie podczerwieni) i jest bezpieczne dla organizmu.
To nie wszystko. – Niebawem zamierzam wprowadzić do oferty raporty genetyczne, co od początku planowałam – zapowiada Aleksandra Sominka. – Procedura jest bardzo prosta:
polega na pobraniu śliny. Test może wskazać do 600 tysięcy
pojedynczych zmian polimorfizmu nukleotydów, czyli mówiąc
prościej, pomaga określić indywidualne uwarunkowania organizmu, w tym choćby dotyczące starzenia skóry, produkcji kolagenu, nietolerancji, alergii. To nieprawdopodobnie poszerza
pole diagnostyczne.

Do analizatora w ostatnich miesiącach dołączyły kolejne
urządzenia diagnostyczne. Po pierwsze aparat do USG skóry.
W medycynie stosuje się go do oceny stanu narządów wewnętrznych, w kosmetologii bada się nim skórę od naskórka
przez skórę właściwą po tkankę podskórną. Ultrasonografia
jest przydatna zarówno w fazie diagnostycznej, jak i w czasie
terapii, bo pozwala śledzić faktyczne efekty pozabiegowe: to,
czy skóra się zagęszcza, czy jest lepiej nawilżona, jak zachowują się naczynia krwionośne itp.
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Kosmetyki na miarę
Genobeauty pod tym względem już jest najbardziej zaawansowanym gabinetem na Pomorzu, a może i w skali
Polski, ale na tym jego wyjątkowość się nie kończy. Poza
wyposażeniem i ofertą obejmującą zabiegi na twarz i ciało, w tym HIFU, endermologię, karboksyterapię, mezoterapie czy peelingi medyczne, proponuje klientom spersonalizowane produkty do pielęgnacji domowej, zgodnie
z zasadą, że stanowi ona 80 procent sukcesu terapii kosmetologicznej.
Od początku salon związany jest z polską marką Creme
Bar. Kluczowym pojęciem przy tworzeniu preparatów
jest korneoterapia, czyli uszczelnianie naskórka. Istotne
jest ono zwłaszcza po zabiegach naruszających strukturę rogową, na przykład mezoterapii, choć barierę lipidową mogą niszczyć też popularne surowce kosmetyczne
jak konserwanty, emulgatory, oleje mineralne i silikony
czy perfumy. – Wszystko to wchodzi w reakcję z naszym
mikrobiomem – zaznacza Aleksandra Sominka.
Kosmetyki Creme Bar są pozbawione szkodliwych
substancji, wegańskie i bezzapachowe, nie powodują
alergii. Bazę stanowią ceramidy, naturalny składnik lipidów skórnych, zapobiegających utracie wody przez
naskórek; aminokwasy i peptydy, które wpływają na
regenerację komórek oraz NMF, naturalny czynnik nawilżający. Do bazy dodawane są trzy z 21 składników
aktywnych, wśród których znajdziemy między innymi
ekstrakty z zielonej herbaty, ananasa, arniki, oczaru
wirginijskiego, witaminę C czy koenzym Q10. Wszystkie są pochodzenia naturalnego. Kombinacji jest tyle,
ile potrzeb. Creme Bar pozwala w jednym preparacie
zamknąć kilka składników i zadziałać na kilka równoległych problemów. Możemy jednocześnie regulować sebum, zamykać rozszerzone naczynka i likwidować przebarwienia; nawilżać i odżywiać skórę, a przy tym działać
na zmarszczki. Krem przygotowywany jest w gabinecie,
w sterylnych warunkach, w wersji na dzień i na noc.
Drugim z preparatów używanych w Genobeauty jest
Gen Factor, innowacyjny preparat stworzony przez jedynego w Polsce inżyniera tkankowego, dr. Wojciecha
Karwowskiego, z którym gabinet współpracuje. To rodzaj inteligentnego kosmetyku, który skórę stymuluje
na poziomie genowym. Zawiera kilka czynników wzrostu, działających między innymi przeciwstarzeniowo
i regeneracyjnie.
Nauka, natura, edukacja
Mogłoby się wydawać, że naukowemu podejściu będzie
towarzyszyć inwazyjna część zabiegowa. Nic bardziej
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mylnego. – Nie jestem zwolenniczką twardych zabiegów – podkreśla Aleksandra Sominka. – Większą wartość widzę w naukowo opracowanej naturze, która ma
nam mnóstwo do zaoferowania i konsekwentnej, przemyślanej pielęgnacji, w tym domowej. Skórze trzeba
dać pracować, pozwolić jej na regenerację, a to wymaga
czasu i cierpliwości. Żyjemy w czasach pośpiechu, więc
i w sferze kosmetologii oczekuje się efektów natychmiastowych, dlatego wiele osób od razu chce sięgać
po ciężkie, inwazyjne metody. Czasem oczekują kilku
zabiegów podczas jednej wizyty. Tymczasem od ręki
niczego nie osiągniemy.
Problematyczny jest sam rynek branży beauty, tak rozrośnięty, pełen produktów i nieustannie pojawiających
się nowości, że trudno się w nim poruszać i wybrać rzeczywiście wartościowe dla nas. – Właśnie dlatego tak
ogromną wagę przywiązuję do diagnostyki, i dlatego
głównie w nią inwestuję – mówi Aleksandra Sominka. – Badanie trwa około 30 minut. To najważniejszy
dla mnie i klientów czas: rozmawiamy, pytam o wcześniejsze zabiegi, o pielęgnację domową, dolegliwości zdrowotne, oczekiwania. Przy analizatorze klienci
doznają zazwyczaj szoku. Wiedzą, że badanie będzie
przeprowadzone, ale nie wiedzą, że tak dogłębnie.
Poza tym najczęściej są zdecydowani na jakiś zabieg,
a po diagnostyce okazuje się, że możemy i powinniśmy zastosować coś innego albo zastosować terapie
łączone, w których się specjalizujemy. Oczywiście
nie jest tak, że nie słucham klientów. Dla mnie czyjaś
zmarszczka czy przebarwienie może nie mieć dużego
znaczenia, ale dla tej osoby będzie dolegliwym defektem, wymagającym reakcji. Diagnoza pozwala precyzyjnie wskazać potrzeby. Klientka wie, co będzie miała
wykonane i dlaczego. Dokładnie, włącznie z głębokością, na którą będziemy penetrować skórę. Pilnujemy
odstępów międzyzabiegowych, które dla terapii mają
ważne znaczenie.
Przy podsumowaniu pierwszego roku działalności Genobeauty uśmiech nie schodzi Aleksandrze Somince
z twarzy. Okazało się, że specyficzny profil gabinetu,
dalece odbiegający od większości funkcjonujących na
rynku, podbił serca klientek. Zwłaszcza tych, które
z kosmetologii chcą korzystać świadomie. – Cieszę
się, że rozumieją sens działań holistycznych i wartość
edukacji, na którą od początku stawiam – mówi właścicielka Genobeauty. – Cieszę się z ich zaufania do
mnie, do naszych metod pracy. Gabinet otworzyłam
w trudnym okresie pandemicznym, ale nie przeszkodziło to naszemu rozwojowi, który cały czas trwa, bo
nieustannie się szkolimy Jesteśmy niedużym, ale zgranym, sprawdzonym zespołem z ciekawymi pomysłami
na przyszłość.

GENOBEAUTY
Koszalin ul. Asnyka 12
600 200 783
792 888 334

/ genobeauty_aleksandra_sominka

www.genobeauty.pl

/ Genobeauty-Aleksandra-Somink

Wątroba w święta

Jak o nią zadbać, gdy kuszą
wigilijne potrawy?
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami – a wraz z nimi przygotowania,
liczne spotkania z rodziną, wspólne spędzanie czasu oraz tradycyjne ucztowanie
i zajadanie się potrawami. Niestety w tym wyjątkowym okresie zbyt mało skupiamy się na
własnym zdrowiu, czego konsekwencje ponosi nasza wątroba. Co zatem można zrobić,
aby świąteczna dieta wyglądała nieco lżej i zdrowiej?
Wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wątroby ma przede
wszystkim styl życia. Często powielany jest mit, że choroby tego
organu dotyczą tylko osób nadużywających alkoholu, podczas
gdy to długotrwale stosowana, bogata w cukry proste i nasycone
kwasy tłuszczowe dieta, może doprowadzić do niealkoholowego
stłuszczenia wątroby. W prewencji i leczeniu chorób wątroby niezwykle duże znaczenie ma zmiana nawyków żywieniowych oraz
zwiększenie aktywności fizycznej, o których łatwo zapominamy
w okresie świątecznym.

zamienić potrawy smażone na pieczone lub gotowane, co pozwala
na ograniczenie ilości tłuszczu. Zamiast chleba pszennego zalecany
jest żytni lub razowy, a zamiast majonezu – jogurt naturalny półtłusty lub kefir. Jeżeli chodzi o napoje – zdecydowanie warto zrezygnować z alkoholi czy słodzonych napojów gazowanych, a zamiast
nich sięgnąć po wodę z dodatkiem owoców, liści melisy czy mięty
albo domowy kompot z minimalnym dodatkiem cukru. Bez większych wyrzutów sumienia możemy wybierać również kawę czy
herbatę – warto jednak zadbać o to, aby nie były słodzone.

Klaudia Wiśniewska, dietetyk kliniczny, ekspertka kampanii „Wątroba się sprawdza”, mówi: - Podczas świąt Bożego Narodzenia
i innych rodzinnych uroczystości zazwyczaj jemy częściej i więcej.
Przejadanie się może mieć bardzo negatywne skutki dla naszego
zdrowia. Konsekwencją spożywania produktów wysokokalorycznych i zbyt dużych porcji jest nie tylko odkładanie się tkanki
tłuszczowej, a co za tym idzie zbędnych kilogramów. Skutkiem jest
również znaczne obciążenie układu pokarmowego, objawiające się
wystąpieniem zgagi, bólów brzucha, zbyt wysokim poziomem cukru we krwi, problemami z wątrobą. Aby zachować zdrowie tego
organu, należy stosować dietę opartą na nisko przetworzonych
produktach i utrzymywać prawidłową masę ciała.

- Okres świąteczny to także czas spożywania dużej ilości ciast
i słodyczy, z których może być potem ciężko zrezygnować. Jest to
zatem dobra okazja, aby spróbować czegoś nowego i przekonać
się, jak zdrowym (i smacznym!) zamiennikiem tłustych ciast i tortów z ogromną ilością kremu, mogą być desery przygotowane na
bazie galaretek, budyniu bez cukru, owoców, a nawet niektórych
warzyw. Warto w tym czasie przetestować ciasto czekoladowe
z cukinią, marchewkowe czy z buraka oraz brownie z czerwonej
fasoli – zachęca dietetyk Klaudia Wiśniewska.
Nawet takie drobne i czasami wręcz niezauważalne zmiany w diecie mogą sprawić, że nasza wątroba będzie nam wdzięczna. Dobre
zwyczaje żywieniowe to podstawa i klucz do zdrowego organizmu,
a co za tym idzie - do długiego życia. Pamiętajmy o tym w zbliżającym się okresie świątecznym, pełnym spotkań z rodziną i bliskimi.

Istotne jest zadbanie o to, aby świąteczne posiłki były zbilansowane i przygotowane w sposób, który odciąży wątrobę. Warto
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KARP PIECZONY
Składniki
filet z karpia
2 pomarańcze
2 cytryny
1 łyżka miodu, syropu
daktylowego lub klonowego
sól do posypania
migdały do ozdoby
Przygotowanie
Wyciskamy sok z 1 cytryny. Rybę myjemy, polewamy sokiem i odstawiamy na 5-10 minut. Następnie płuczemy rybę ponownie. Wyciskamy sok z 2 pomarańczy i 1 cytryny. Przelewamy do kubka, łączymy z miodem i mieszamy. Filet z karpia układamy w żaroodpornej
brytfannie, nacinamy skórę nożem, solimy. Polewamy sokiem, należy
unieść rybę tak, aby sok wciekł wszędzie. Na koniec posypujemy migdałami. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 30-40 minut. Gotowe!

FIT SAŁATKA JARZYNOWA
Składniki
2 średnie marchewki
2 pietruszki
1/2 małego selera
7 ziemniaków
6 jajek (wielkość L)
8 małych ogórków kiszonych
6 łyżek gęstego jogurtu typu
greckiego lub islandzkiego
1 pełna łyżka musztardy
sól, pieprz

Wskazówka eksperta: Pieczenie ryby zamiast smażenia sprawi, że
dane będzie lżejsze i mniej kaloryczne, a karp zachowa większe ilości
korzystnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Przygotowanie
Marchewki, pietruszki, seler i ziemniaki obieramy, kroimy na mniejsze
kawałki i gotujemy na parze. Jajka gotujemy na twardo (opcjonalnie
półtwardo). Obieramy i razem z ogórkami również kroimy na mniejsze kawałki. Mieszamy z warzywami. Jogurt mieszamy z musztardą
(można dodać więcej sosu w zależności od wielkości warzyw). Dodajemy do wymieszanych wcześniej składników. Doprawiamy solą
i obficie pieprzem. Gotowe!
Wskazówka eksperta:
Warto spróbować zamienić majonez na sos jogurtowo-musztardowy. Smakuje równie dobrze, a dzięki takiej zamianie sos ma o ponad
połowę mniej nasyconych kwasów tłuszczowych, które z punktu
widzenia zachowania prawidłowej pracy wątroby warto ograniczać
w codziennej diecie.

PIECZONA RYBA PO GRECKU
Składniki
4 filety z białej ryby
(dorsz/morszczuk/mintaj)
2 marchewki
2 pietruszki
2 cebule
1 łyżka oleju
pieprz czarny, mielony
2 ziela angielskie
1-2 liście laurowe
0,5 łyżeczki słodkiej papryki
mielonej
2 łyżeczki koncentratu
pomidorowego
200 ml wody
1 łyżka octu
1 łyżka cukru

Przygotowanie
Koncentrat przekładamy na patelnię i dodajemy 1 łyżkę oleju. Podsmażamy. Dodajemy pokrojoną w kostkę
cebulę i szklimy na małym ogniu, mieszając. Dodajemy
starte na grubych oczkach marchew i pietruszkę. Doprawiamy cukrem, słodką papryką, pieprzem, zielem angielskim i liściem laurowym. Całość mieszamy. Dolewamy
wodę, dodajemy ocet i dusimy. Rybę układamy w naczyniu żaroodpornym tak, aby je wypełniała. Doprawiamy
solą i pieprzem. Całość przykrywamy duszonymi warzywami wraz z sosem. Rybę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C na około 25-30 minut. Podajemy na
ciepło lub zimno.
Wskazówka eksperta: Wykorzystanie pieczenia zamiast smażenia pozwoli na zmniejszenie ilości dodanego
tłuszczu i sprawi, że danie będzie bardziej lekkostrawne
i nie obciąży zbytnio naszego przewodu pokarmowego.

PIEROGI Z MĄKI ŻYTNIEJ
CIASTO MARCHEWKOWE
Składniki
3,5 szklanki startej marchewki (około 400 g)
1 szklanka mąki owsianej (150 g)
3 jajka (ok. 150 g)
3 łyżki miodu (lub cukru
kokosowego) (ok. 60 g)
2 łyżki oleju rzepakowego + odrobina do natłuszczenia blaszki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka imbiru
garść zmielonych migdałów (40 g)
szczypta soli
125 g serka śmietankowego
2 łyżki masła orzechowego (40 g)
pokruszone migdały lub orzechy do ozdoby
Przygotowanie
Rozgrzewamy piekarnik do 160 stopni. Oddzielamy żółtka od białek. Do
startej marchewki dodajemy żółtka, olej i miód, a następnie mieszamy.
Mieszamy sypkie składniki: mąkę, migdały, proszek do pieczenia i przyprawy. Łączymy z mokrymi. Białka ubijamy na sztywną pianę, z dodatkiem
szczypty soli. Delikatnie łączymy z resztą ciasta. Blaszkę do pieczenia smarujemy olejem i wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto wylewamy do
blaszki i pieczemy przez około 45- 50 minut, aż patyczek do próbowania
nie stanie się suchy.
W międzyczasie przygotowujemy krem. Miksujemy serek śmietankowy
z masłem orzechowym. Blaszkę do pieczenia smarujemy olejem i wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto wylewamy do blaszki i pieczemy przez
około 45- 50 minut - do suchego patyczka.
Przygotowujemy krem. Miksujemy serek śmietankowy z masłem orzechowym. Wykładamy na ostudzone upieczone ciasto i posypujemy pokruszonymi orzechami lub migdałami. Przechowujemy w lodówce.

Składniki
Ciasto
250 g mąki żytniej
120 g mąki gryczanej
50 g mąki ziemniaczanej
2 łyżki oleju rzepakowego
300 ml gorącej wody
Sól
Farsz
300 g kapusty kiszonej
50 g ulubionych grzybów
(suszonych)
1 cebula
1 łyżka oleju rzepakowego
Sól, pieprz, majeranek
Przygotowanie
Kapustę kiszoną siekamy i gotujemy przez 40 minut. Siekamy cebulę,
a następnie podsmażamy na oleju. Dodajemy grzyby oraz przyprawy. Smażymy wszystko razem przez 10 minut. Gdy kapusta będzie
gotowa, łączymy ją z grzybami i cebulką. Czas na ciasto - łączymy
wszystkie suche składniki razem. Dodajemy wodę, olej rzepakowy
oraz odrobinę soli. Dokładnie zagniatamy ciasto – powinno mieć elastyczną i jednolitą konsystencję. Rozwałkowujemy ciasto na pierogi,
a następnie przechodzimy do ich tworzenia – najlepszy sposób to
wycinanie kółek szklanką. Pamiętajmy, że ciasto musi mieć optymalną grubość – nie może być zbyt grube, ani zbyt cienkie. Na wycięte kółeczka nakładamy wcześniej przygotowany farsz, a następnie
sklejamy pierogi (możemy pomóc sobie w tym widelcem). Gotowe
pierogi gotujemy w lekko osolonej wodzie do momentu, aż wypłyną
na powierzchnię.
Wskazówka eksperta: Użycie mąki żytniej i gryczanej sprawi, że ciasto zyska ciekawy smak i nieco inną fakturę, a w całym daniu zwiększymy w ten sposób ilość błonnika pokarmowego.

BROWNIE Z CZERWONEJ FASOLI
Składniki
2 puszki czerwonej fasoli
4 jajka
2 banany (najlepiej dojrzałe)
3 łyżki prawdziwego kakao
3/4 szklanki ksylitolu
1,5 łyżeczki sody lub proszku
3 łyżki oleju (najlepiej kokosowy
lub rzepakowy)
gorzka czekolada (im więcej
kakao tym lepiej)
1/4 szklanki mleka
2 łyżki kakao
odrobina ksylitolu (wg uznania)
Przygotowanie
Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Następnie płuczemy dokładnie fasolę i przesypujemy ją do dużej miski. Dodajemy do niej jajka, olej, banany,
kakao, sodę i ksylitol i bardzo dokładnie miksujemy nawet do 10 minut (je-

śli masa nie będzie dostatecznie roztarta, może się kruszyć po upieczeniu).
Gotową już masę przelewamy do dwóch keksówek i umieszczamy w piekarniku na od 40 do 60 minut (po wyciągnięciu z piekarnika ciasto z fasoli
może być trochę płynne, gdy się ochłodzi konsystencja się poprawia).
Pod koniec pieczenia na patelni przygotowujemy polewę rozpuszczając
czekoladę i mieszając ją z kakao i mlekiem. Upieczone ciasto dekorujemy
polewą. Ciasto smakuje najlepiej po przestaniu kilku godzin w lodówce.
Gotowe brownie z fasoli jest bardzo mięciutkie, puszyste, nie kruszy się
i ma mocno czekoladowy smak.

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy

PEŁNOZIARNISTE PIERNICZKI

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie

Składniki
300 g mąki pełnoziarnistej żytniej, można użyć mieszanki:
60% mąki żytniej, 40% pełnoziarnistej zwykłej lub innej
– nie bójmy się eksperymentować, najwyżej nie wyjdzie…
1 opakowanie przyprawy do pierników
1 jajko
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
3 łyżki oleju roślinnego
3 łyżki miodu
0,5 szklanki wody
40 g cukru kokosowego lub 50 g ksylitolu/erytrolu do pierników

Badania z zakresu medycyny pracy
Badania kierowców w transporcie drogowym
i kandydatów na kierowców
Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy
Szczepienia ochronne
W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)
» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik
Neurolog
Audiolog-Foniatra
Psychiatra
Gastrolog

Przygotowanie
W dużej misce mieszamy mąkę, przyprawę korzenną, sól,
sodę, proszek do pieczenia. W drugiej misce mieszamy jajko, olej, wodę, cukier kokosowy lub inne słodzidło, miód.
Przelewamy miseczkę z produktami płynnymi do produktów suchych i dokładnie mieszamy. Ciasto powinno być
lepkie, trochę jak na ciasto kruche. Jeśli trzeba, dolewamy
1-3 łyżki mleka. Jeśli ciasto za mocno się lepi i nie możemy
go ugnieść bo przykleja się do rąk, dodajemy trochę mąki.
Ugniatamy ciasto ok. 5 minut. Zawijamy ciasto w folię
i wkładamy do lodówki na 1 h. Nastawiamy piekarnik na
180 stopni. Wyciągamy ciasto z lodówki, rozdzielamy na 3
części. Wałkujemy pierwszą część na bardzo płasko i wykrawamy kształty foremką. To samo robimy z 2 i 3 częścią
ciasta. Pieczemy pierniki przez 12 minut w 180 stopniach.
Po upieczeniu studzimy około 10-30 minut i dopiero wtedy zdobimy.

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

reklama

Wskazówka eksperta: Użycie mąki pełnoziarnistej zamiast zwykłej pszennej w połączeniu z korzennymi przyprawami nie tylko nada pierniczkom ciekawy smak, ale
również sprawi, że znajdzie się w nich więcej korzystnego
dla zdrowia błonnika pokarmowego. Badania wskazują, że
jego odpowiednia ilość w diecie może zmniejszać ryzyko
stłuszczenia wątroby.

Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651,
698 077 284, 698 077 285
clinika@przychodnia-clinica.pl
www.przychodnia-clinika.pl
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Centrum Rekreacji Forma zaprasza

My już myślimy o sezonie
poświątecznym
Sezon poświąteczny na dobre zacznie się od stycznia. To idealny moment, by zadbać
o ciało, które latem opakujemy jedynie w stroje kąpielowe. Dla tych, którzy myślą o tym
z lekkim niepokojem, specjalną ofertę ma Centrum Rekreacji Forma w Parku Wodnym
Koszalin. Program intensywnych ćwiczeń modelujących sylwetkę, których dodatkowym
efektem na pewno będzie… świetny nastrój!
fitness. Sala jest klimatyzowana, dzięki czemu panuje w niej zawsze
idealna temperatura do fitnessu oraz gwarantowany jest dopływ
świeżego powietrza.

Centrum Rekreacji Forma proponuje szeroki wybór treningów,
więc znajdzie tu coś dla siebie miłośnik spokojnej jogi i pilatesu,
dynamicznej tabaty, jak i fitnessu w kilku wydaniach i treningu siłowego. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, pilnujący, żeby
ćwiczenia wykonywać precyzyjnie i bezpiecznie. Klub stawia na
wesołą, przyjacielską i swobodną atmosferę, by poczuł się w nim
dobrze każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania i kondycji.
Profesjonalizm to jedno, ale klimat, zwłaszcza gdy towarzyszy
wysiłkowi fizycznemu, jest równie istotny, a na pewno motywujący. – Jest przyjaźnie, energetycznie, bez napięcia, a uwagi zawsze
przekazywane są z uśmiechem – potwierdza Rafał Wołyniak, stały
klient Centrum Rekreacji Forma. – Od wejścia do studia, do wyjścia
z niego, wszyscy są mili: obsługa, trenerzy i ćwiczący. Ludzie się tu
po prostu lubią, są życzliwi i pomocni.

– Staramy się dostosowywać do oczekiwań naszych klubowiczów,
a jednocześnie systematycznie proponować im atrakcyjne nowości
– mówi Katarzyna Głuch, menedżer Formy. – Dlatego co pewien
czas wprowadzamy zmiany zarówno jeśli chodzi o charakter zajęć,
jak i promocje cenowe. Bardzo zależy nam również na budowaniu
przyjacielskiej atmosfery w klubie – na tym, żeby każdy czuł się
u nas dobrze, odczuwał komfort i miał satysfakcję z ćwiczeń.
Centrum Rekreacji Forma mieści się – przypomnijmy – w kompleksie Parku Wodnego Koszalin. Początkowo była to siłownia i sala
ćwiczeń na pierwszym piętrze obiektu, wkrótce również siłownia
na poziomie -1, wyposażona w sprzęt do treningu siłowego marki
Hammer Strength (najwyższa półka światowa – na takich samych
urządzeniach ćwiczą m.in. agenci amerykańskich służb specjalnych).

Główna przestrzeń Centrum Rekreacji Forma to zajmująca ponad 1200 m kw. siłownia. To jedna z najlepiej wyposażonych sal
tego typu w Koszalinie. Dodatkowo miejsce zaprojektowane jest
z najwyższą troską o komfort i dobre samopoczucie klientów. Do
dyspozycji użytkowników pozostaje sprzęt sportowy firmy Life
Fitness. Duże okna i specjalistyczna podłoga sprawiają, że sala ćwiczeń w Centrum Rekreacji Forma jest idealnym miejscem do zajęć

Katarzyna Głuch, menedżer Formy, mówi o aktualnej ofercie klubu: – Zwróciłabym przede wszystkim uwagę na bogaty grafik zajęć
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fitness oraz na salę do ćwiczeń siłowych i do treningu funkcjonalnego. Na poziomie -1 tak ustawiliśmy urządzenia, oraz zaopatrzyliśmy
w nowy sprzęt, by można było prowadzić tam zajęcia typu body workout lub trening cross. Body workout jest to trening, podczas którego
ćwiczymy całe ciało w ciągu jednych zajęć. Ma on charakter ogólnorozwojowy. Dodatkowo zawiera wydłużony czas ćwiczeń rozciągających. Body workout ma na celu wzmacnianie i kształtowanie wszystkich partii naszego ciała. Efektem jest poprawa wydolności organizmu,
wzmocnienie najważniejszych partii mięśniowych oraz wysmuklenie
sylwetki. Trening ten jest dobry zarówno dla kobiet jak i mężczyzn –
i to w każdym wieku.
Pracują u nas świetnie wyszkoleni instruktorzy, którzy wspierają naszych klientów na każdym kroku. Pomagają odpowiednio dobrać
zestaw ćwiczeń, demonstrują poprawne ich wykonanie, korygują
ewentualne błędy. Zapewniam, że osiąganie założonych celów jest
dużo szybsze i skuteczniejsze, jeśli pracujemy z Trenerem. Są to ludzie,
którzy mają wiedzę na temat fizjologii, na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu, i wiedzą, w jaki sposób prowadzić ćwiczenia, by efekt
był szybki, ale również osiągnięty w sposób bezpieczny dla zdrowia. Zapotrzebowanie na zajęcia typu body workout, trening cross stale rośnie.
Wykorzystuje się w nich tak zwane obwody stacyjne. Ćwiczy się pod
okiem instruktora, który koryguje sposób wykonywania ćwiczeń.
Czasami spotykam się ze stwierdzeniami, że maszyny Hammera są
tylko dla mężczyzn, bo to jest „ciężkie żelazo”. Nic podobnego. Równie
dobrze czują się na nich panie, jeśli zadania do wykonania są właściwie dobrane. To są urządzenia dla każdego. Panie coraz częściej z nich
korzystają.
Zresztą u nas wszystko rozpoczyna się od długiej rozmowy. Trener
pyta o cele, jakie stawia sobie nasz klient, o doświadczenia w treningu, ogólnie o stan zdrowia. Chodzi w tym o to, żeby dobrać właściwe
zestawy ćwiczeń, adekwatnie do obecnej kondycji określonej osoby
i by wyznaczyć cele w sposób realistyczny. Wtedy cele są motywujące, a ćwiczenia gwarantują satysfakcję. Oczywiście pomocne są stale
także nasze konsultantki fitness, pracujące w recepcji. One również
pokierują pierwszymi krokami danej osoby w Formie – zapewnia Katarzyna Głuch.
Forma jest jedyną w Koszalinie siłownią, która ma tzw. Misiowy Kącik.
Jest to salka, w której w czasie kiedy rodzice wylewają poty na bieżni
albo na przyrządach, ich dzieci mogą się bawić pod okiem animatorki.
Czas szybko im mija, bo zabawy są urozmaicone i absorbujące – dla
dzieci w różnym wieku. Ta fachowa opieka nad dziećmi jest zagwarantowana od poniedziałku do czwartku w godz. 17.30 – 20.30.
Raz w miesiącu zaś odbywają się Treningi Rodzinne. Wtedy dorośli
i ich pociechy mogą spróbować wspólnych ćwiczeń. Była to bardzo
trafiona inicjatywa, jeśli sądzić po rosnącej frekwencji. Odbywają się
one w ostatni czwartek każdego miesiąca o godzinie 18.00. Dla dzieci
widok tych wszystkich maszyn jest fascynujący – mówi pani menedżer. – Bardzo angażują się we wspólną zabawę. Przychodzą już pięcio- i sześciolatki. Trener rozstawia dla nich przyrządy, prowadzi ćwiczenia w formie zabawowej.
Mamy również świetną ofertę voucherow świątecznych, imieninowych, urodzinowych. Prezenty w postaci takich bonów to coś wyjątkowego. Możemy podarować bliskiej nam osobie zdrowie i zadowolenie z siebie. Zakładamy, że zawsze spełnimy oczekiwania każdego, gdy
ktoś już trafi w nasze ręce. Nasz wachlarz możliwości i umiejętności
sprawi, że wspólnie osiągniemy cel - mówi Managerka Klubu Katarzyna. Bony Świąteczne oraz Bony Okolicznościowe do kupienia zawsze
w recepcji klubu.

I

89

I

Podologica Instytut Zdrowych Stóp
Plastyka wałów okołopaznokciowych to zabieg stosunkowo nowy, choć dotyczy problemu
powszechnego. Bywa ostatnim ratunkiem w sytuacjach, gdy podolog rozkłada ręce, wiedząc,
że nie nie jest w stanie pomóc pacjentowi innymi metodami. W Koszalinie i regionie zabieg
jest dostępny wyłącznie w Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnym Remedica. Wykonuje go
dr Aleksander Wojtczak, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz specjalista
podologii, właścicielka Instytutu Zdrowych Stóp Podologica, Katarzyna Kasprzak.
Drogi specjalistów przecięły się w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym Remedica, drugim miejscu, w którym przyjmuje
pacjentów podolog Katarzyna Kasprzak. – Bardzo mi zależało,
żeby wprowadzić do mojej oferty zabiegowej chirurgię palca,
bo pojawiało się u nas mnóstwo pacjentów z problemami, przy
których kończyły nam się metody leczenia podologicznego
– wspomina. – Długo szukałam specjalisty, który podjąłby się
przeprowadzania zabiegów. Sporo wiedziałam o plastyce wałów i jak świetne są jej efekty. Z dr. Aleksandrem Wojtczakiem
skontaktował nas dr Andrzej Loranc, prezes Centrum Remedica. Współpracę nawiązaliśmy w 2019 r. Od tego momentu nasi
pacjenci mogą korzystać z nowoczesnych technik i bardzo potrzebnych zabiegów, a dzięki temu wachlarz usług Podologica
jest kompleksowy.

ne zmiany w tkance. O tym, że czas na chirurgię wiemy, gdy nawet po długiej terapii podologicznej, problem wraca.

Najprościej mówiąc, plastyka wałów okołopaznokciowych polega na wycięciu przerostów w obrębie płytki paznokciowej. Tylko
i aż tyle, bo tak niewielki obszar potrafi przysporzyć mnóstwa
problemów. – Przerosty wyglądają jak poduszeczki, które wystają ponad paznokieć, jakby okalają go – tłumaczy Katarzyna
Kasprzak. – Kiedy paznokieć wrasta w te miejsca, tkanka jest
zaczerwieniona, pojawia się tkliwość, potem silniejszy ból i stan
zapalny. Czasem rozwija się on tak bardzo, że powoduje poważ-

Plastyka wałów okołopaznokciowych jest alternatywą do chirurgicznych metod leczenia wrastających paznokci, dużo bardziej radykalnych. – W warunkach szpitalnych stosuje się różne
techniki, zazwyczaj usuwając paznokieć w części lub w całości –
tłumaczy Aleksander Wojtczak. – My proponujemy nowatorską
technikę, opracowaną przez Urszulę Staszek-Szewczyk – chirurga ogólnego, radioteraputę oraz Dominikę Bilik, podolożkę,
u których się szkoliliśmy. Nie usuwamy i nie naruszamy płytki

Przypadłość jest częsta, zwłaszcza u osób młodych, także dzieci. Przyczyny mają podłoże genetyczne, a czasem błahe, jak
uraz, uderzenie, a nawet dłuższy spacer. Zmiany mogą się pojawić w wyniku noszenia zbyt ciasnego obuwia czy nieprawidłowego przycinania paznokci. Czasem wyraźnej przyczyny nie ma.
Wrastanie przeważnie dotyczy dużego palca, mniejsze udaje się
wyprowadzić metodami podologicznymi. Nieleczony przerost
wałów jest niestety powszechny. Zdarza się, że pacjenci ze stanem zapalnym i bólem borykają się latami, doprowadzając do
sytuacji, gdy zabieg jest jedyną opcją na normalne funkcjonowanie.
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Katarzyna Kasprzak

Aleksander Wojtczak
– absolwent wyższego studium zawodowego w Kaliszu
na kierunku farmacja oraz Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Od 2017 roku specjalista w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu. Od 11 lat pracuje na
oddziale ortopedycznym w Szpitalu Wojewódzkim
w Koszalinie, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie
artroskopii stawu kolanowego, endoprotezoplastyki biodra
i kolana, chirurgii ręki i stopy, operacjach złamań kończyn.
W Centrum Remedica pracuje od ponad 2 lat; zajmuje
się chirurgią paznokcia, oraz konsultuje pacjentów pod
względem ortopedycznym w Uromedzie.

paznokciowej. Skupiamy się na wycięciu przerostu wałów, zawsze
opracowujemy obie strony. Boki paznokcia są finalnie w całości
odsłonięte i nie ma możliwości, by wrastały w poduchy. Kluczowe
jest słowo „plastyka”, bo wykonujemy zabieg nie tylko po to, by wyeliminować stan chorobowy czy ból, ale by palec ładnie wyglądał.
Procedura zabiegowa zaczyna się od konsultacji podologicznej
z Katarzyną Kasprzak. – Do zabiegu kwalifikuję przypadki, które
zapowiadają długie i bolesne leczenie, i którym na dłuższą metę
nie będę mogła pomóc – wyjaśnia właścicielka gabinetu Podologica. – Zabieg wykonywany jest przez doktora Aleksandra Wojtczak w Centrum Medyczno- Rehabilitacyjnym Remedica. Po trzech
dniach zmieniamy opatrunek, po dwóch tygodniach ściągane są
szwy. Plastykę wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, jest bezbolesna.
Na czas rekonwalescencji pacjenci otrzymują też zwolnienie lekarskie. Jeśli pacjent stosuje się do zaleceń, ogranicza chodzenie
i nie ma chorób lub dolegliwości, które zaburzałyby proces gojenia
ran, to przebiega on bezproblemowo i w granicach miesiąca można

– założycielka i właścicielka Instytutu Zdrowych Stóp
Podologica w Koszalinie. Absolwentka Wyższej Szkoły
Zdrowia i Urody w Szczecinie, kosmetolog, podolog.
Od 10 lat zajmuje się oceną stanu stóp, diagnozowaniem,
leczeniem powstałych zmian na skórze i paznokciach
stóp. Pasjonatka chirurgii palca. Wiedzę na bieżąco
zdobywa na sympozjach i konferencjach, na których
poruszane są poważne problemy z zakresu chirurgii
palca, zmian skórnych w obrębie stóp oraz z zakresu
biomechaniki kończyny dolnej.

wrócić do pracy i normalnej aktywności. – Czas zwolnienia przedłużamy, jeśli pacjent pracuje w środowisku, w którym jest narażony na działanie wilgoci, wody albo urazów – zaznacza Aleksander
Wojtczak.
Koszt zabiegu może się wydawać spory, ale warto podkreślić, że
stanowi 1/3 długotrwałego leczenia podologicznego. – Nawet jeśli
uda się nam wyprowadzić stan chorobowy, to na jakiś czas – podkreśla Katarzyna Kasprzak. – Później zapalenie powraca. Jeśli ktoś
ma tendencję do przerostu wału i wrastających paznokci, może
to być niekończący się, uciążliwy, nawet wieloletni proces. Tymczasem z pomocą plastyki skutecznie pozbywamy się problemu,
oszczędzamy czas, nerwy i pieniądze.
Warto dodać, że zespół chirurg – podolog wykonuje również inne
zabiegi z zakresu podochirurgii, między innymi plastykę opuszka.
– Przeważnie dotyczy ona paznokci pourazowych – wyjaśnia Katarzyna Kasprzak. – Mówimy wówczas o przeroście opuszka, spowodowanego wyroślą na paliczku dystalnym. Taki stan wymaga
interwencji chirurgicznej.

Koszalin ul. Kościuszki 7 gab.117 | Telefon: 512 855 900 | www. podologica-koszalin.pl

Pamiętaj o tabletce!
Autor: Agnieszka Mielcarek

Prawie połowa europejskich pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarzy, dotyczących
przyjmowania leków. Koszty takie niesubordynacji są zarówno finansowe, jak i zdrowotne.
Dlaczego chory nie słucha swojego lekarza? Jak można ten stan zmienić?
Życie z przewlekłą chorobą wymaga od pacjenta dyscypliny i pamiętania o zażywaniu medykamentów, które poprawiają poziom życia oraz oddalają widmo śmierci. Chorzy z problemami kardiologicznymi, z astmą czy cukrzycą
muszą codziennie pamiętać o przyjmowaniu leków o określonych porach. Najłatwiej o tabletkach czy inhalacjach
pamięta się rano, kiedy wykonuje się powtarzalne, niemal
rytualne czynności. Znacznie gorzej jest z przyjmowaniem
dawek w ciągu dnia. Stres i nawał obowiązków służbowych nie sprzyjają pamiętaniu o wzięciu leku. Trochę lepiej jest z pamiętaniem o wieczornych dawkach – pacjenci
przyjmują je często przed zaśnięciem.

ły udział dzieci w wieku od ośmiu do dwunastu lat.
W opakowaniach zażywanych przez nie kortykosteroidów badacze umieścili elektroniczne chipy, rejestrujące czas i dawkę przyjętego leku, o czym rodzice i ich chore na astmę dzieci nie wiedziały. Rodzice
w rozmowie z lekarzami przekonywali, że skrupulatnie
przestrzegali wraz ze swoimi pociechami godzin podawania leków, jednak wyniki otrzymane z „elektronicznych żandarmów” nie pozostawiały złudzeń: zaledwie
jedna trzecia inhalacji była zażywana w odpowiednim
czasie.
Szacuje się, że co trzeci polski pacjent, cierpiący na
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), czyli
chroniczne zwężenie oskrzeli, utrudniające oddychanie,
zmaga się z napadami duszności, pomimo posiadania
leków, które mogłyby pomóc. Główną przyczyną jest
nieprzyjmowanie inhalacji w odpowiednich odstępach
czasu – a więc także wtedy, gdy choroba o sobie nie
przypomina i chory czuje się dobrze. Niesubordynacja
w leczeniu POChP jest tym bardziej niebezpieczne, że
według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przewlekła obturacyjna choroba płuc stała się trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, zaraz za chorobą niedokrwienną serca i udarami mózgu. W Polsce cierpi na
nią około dwóch milionów osób.

Lekarze zwracają uwagę, że nieprzestrzeganie zaleceń
dotyczących stosowania terapii nie wynika najczęściej
ze złej woli pacjenta czy z przekonania, że leki mogą mu
zaszkodzić, lecz zwykle z rozkojarzenia i zapominalstwa.
Jest to szczególnie poważny problem w przypadku osób
starszych, które z racji wieku stosują wiele kuracji na różnorakie schorzenia. Co ciekawe, bardzo często chorzy są
przekonani, że lek zażyli, mimo że nie miało to miejsca.
Elektroniczny żandarm
W amerykańskim badaniu, dotyczącym regularności
przyjmowania leków przeciwastmatycznych, wzię-
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Przecież jest dobrze!
Wielu lekarzy zauważa, że kolejną, częstą przyczyną nieprzestrzegania terapii jest odczuwanie przez pacjenta znacznej poprawy i ustąpienia objawów. Tak się dzieje często w leczeniu
wcześniej wspomnianych POChP i astmy. Trudno jest także
chorym zrozumieć, dlaczego muszą zrezygnować ze swojego
trybu życia na rzecz przyszłych korzyści zdrowotnych. Widmo zawału serca czy udaru mózgu dla młodego człowieka ze
zdiagnozowaną chorobą układu krążenia jest zbyt odległe
– tym bardziej, że organizm nie upomina się o natychmiastowe
leczenie.
Problemem nieprzestrzegania zaleceń lekarzy przez pacjentów
zajęła się Unia Europejska. W szesnastu krajach Wspólnoty Europejskiej realizowany był projekt ABC, który miał ocenić, jakie
bariery stoją przed przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych
i jak przekonać pacjenta do ich wykonywania. Koordynatorem
projektu był prof. dr hab. Przemysław Kardas z Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi. W projekcie zwrócono uwagę, że koszty niezażywania leków przez chorych mają nie tylko wymiar
zdrowotny (pogorszenie stanu zdrowia lub nawet zagrożenie
życia pacjenta), lecz także finansowy. Leki w krajach Unii Europejskiej są refundowane, zatem na wykupieniu i niezażywaniu
przepisanych przez lekarza leków traci nie tylko chory, lecz całe
społeczeństwo, które do danego preparatu musiało dopłacić.
Recepta

reklama

Wydaje się, że najlepszą receptą na przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarza jest przedstawienie mu korzyści, jakie
płyną z używania leków zamiast straszenia go konsekwencjami.
Dla osób starszych, z problemami z pamięcią, dobrym rozwiązaniem mogłyby być preparaty, łączące kilka substancji czynnych, stosowanych w terapii występujących często jednocześnie schorzeń (przykładowo: obniżające ciśnienie i cholesterol).
Jednak zanim staną się one powszechne, minie jeszcze trochę
czasu.
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Gabinety stomatologiczne La Dentica

Leczenie zgodne z planem
Tak jak w innych dziedzinach medycyny, również w stomatologii najważniejsza jest dobra
diagnoza. Szczegółowa i prowadzona w warunkach zachęcających do podjęcia leczenia,
zwłaszcza kompleksowego. W stosujących najlepsze praktyki Gabinetach Stomatologicznych
La Dentica długotrwała terapia rozpoczyna się od osobnej wizyty, której efektem jest sporządzenie planu, uwzględniającego potrzeby, czas i możliwości finansowe pacjenta.
Wizyta trwa najczęściej od 45 minut do godziny. Nie trzeba się
do niej specjalnie przygotowywać, ale warto precyzyjnie przemyśleć swoje oczekiwania. Siłą rzeczy głównie estetyczne, bo
pacjent nie jest w stanie sam określić, jakiego leczenia potrzebuje, nawet jeśli problemy wydają mu się oczywiste. Może natomiast wskazać, że chciałby zęby wyleczyć, uzupełnić, wybielić, wyrównać, interesuje go nowy uśmiech lub chce się pozbyć
problemów ze zgryzem.
Spotkanie ma charakter konsultacyjny i wbrew pozorom nie
zaczyna się na fotelu dentystycznym. – Najpierw pacjent siada
ze mną przy biurku i rozmawiamy – mówi Robert Derbiszewski,
lekarz dentysta. – Pytam, po co się zgłosił, czego oczekuje od
leczenia i ode mnie, co chciałby poprawić, a także o wcześniejsze doświadczenia związane ze stomatologią czy regularność
leczenia. Taka rozmowa pozwala się nam poznać, mnie - nabrać
wiedzy o pacjencie, a pacjentowi oswoić z sytuacją, gabinetem
i odstresować. Potem zapraszam go na fotel i diagnozuję stan
jamy ustnej: które zęby są do wyleczenia, które do ewentualnego usunięcia, ile ubytków – jeśli są – musimy uzupełnić.
Jeśli w grę wchodzą implanty albo leczenie protetyczne, niezbędne będzie wykonanie tomografii. Zdjęcie pantomograficzne najczęściej robię od razu.
Na podstawie wstępnego wywiadu i badania lekarz przygotowuje plan leczenia. Jeśli leczenie jest skomplikowane, wymaga
konsultacji na przykład z pracownią protetyczną, wykonania
wycisków dentystycznych czy dodatkowych badań – otrzymuje go później.
Plan obejmuje zakres leczenia, jego etapy i oczywiście kosztorys. W zależności od możliwości finansowych pacjenta powstają dwie-trzy wersje. – Pokazuję różne rozwiązania, omawiam
je, konsultuję – podkreśla Robert Derbiszewski. – Chyba że
alternatywne leczenie nie wchodzi w grę z powodu uwarunkowań anatomicznych pacjenta, choć zdarza się to rzadko.
Współczesna medycyna oferuje tyle metod i technik leczenia
stomatologicznego, że w większości przypadków mamy jednak
kilka możliwości do wyboru, bywają one po prostu mniej lub
bardziej kosztowne.
Poza listą zabiegów, plan uwzględnia także ich harmonogram
oraz poszczególne etapy, m.in leczenie zachowawcze z endodoncją, ekstrakcje, leczenie ortodontyczne, implantologiczne,
a na koniec protetyczne. Pomiędzy nimi należy uwzględnić
odstępy. – Na przykład po ekstrakcji zęba, zębodół musi się
zagoić, a dopiero wtedy możemy ocenić warunki kostne do założenia implantu, czasem przeprowadzić augumentację – wyjaśnia Robert Derbiszewski. – Między kolejnymi implantacjami
również musi upłynąć czas.

Nieco inaczej wygląda pierwsza wizyta dziecka u stomatologa. Ma ona również charakter adaptacyjny, jest dość krótka (trwa około piętnastu minut do pół godziny), a jej celem
jest przede wszystkim oswojenie małego pacjenta z nowym, specyficznym miejscem, fotelem dentystycznym,
narzędziami. Stomatolog tłumaczy, do czego poszczególne
rzeczy służą i jak działają. Jeśli to możliwe ogląda zęby, liczy
je, sprawdza stan jamy ustnej. Ważną część wizyty stanowi
rozmowa z rodzicem, który otrzymuje zalecenia dotyczące diety, higieny oraz informacje na temat wyrzynania się
zębów. Plan leczenia sporządzany jest raczej u starszych
dzieci. U najmłodszych pacjentów nie ma zazwyczaj zastosowania, bo profilaktyka pozwala zapobiegać rozwojowi
problemów.

Przed rozpoczęciem leczenia właściwego pacjenta czeka higienizacja, czyli usunięcie kamienia nazębnego, osadów, fluoryzacja, ewentualnie konsultacja periodontologiczna, jeśli ma
chorobę przyzębia. Obowiązkowe jest wypełnienie ankiety informującej o chorobach, co ma ogromne znaczenie dla całego
procesu i powodzenia leczenia. – Moim zadaniem jest dostosowanie możliwości stomatologii do oczekiwań pacjenta – podsumowuje Robert Derbiszewski. – Polecam nie czekać z rozpoczynaniem leczenia, bo to trochę jak z samochodem: lepiej
go naprawić przy pierwszych usterkach, niż ryzykować droższą
awarię całości.

Koszalin ul.1 Maja 22/1

Bobolice ul. Pionierów 4/1

Świeszyno, Świeszyno 22

tel.: 94 721 62 62

tel.: 94 721 62 62

tel.: 94 721 62 62

Szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 2022
życzy
zespół OKULARNI
Koszalin (Pasaż Czerwona Torebka), ul. Poprzeczna 1a | tel.: 735 008 009
Sianów (PoloMarket), ul. Morska 2 | tel.: 606 500 142
Bobolice, ul. Plac Zwycięstwa 9 | tel.: 736 605 606
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Trzydziestolecie celebrowane
wśród klientów i przyjaciół
Autor: Max Radtke | Fotografie: Marcin Betliński

Sukces Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Halina Kozak oraz
Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET sp. z o.o. jest przede wszystkim
osobistym sukcesem ich założycielki. Trudno w środowisku koszalińskich firm obsługujących biznes w zakresie księgowości i podatków znaleźć drugą tak poważaną
osobę. Dla swych klientów jest od samego początku działalności opoką i nieocenionym wsparciem, dla konkurencji - wzorem profesjonalizmu. W hotelu Imperiall Resort
& MediSPA w Sianożętach 4 grudnia br. odbyła się uroczystość, podczas której Pani
Prezes Halina Kozak wraz klientami, współpracownikami i przyjaciółmi świętowała
30-lecie obecności na rynku.
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Biznes

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Halina Kozak to firma audytorska
zajmująca się obecnie wyłącznie badaniem
sprawozdań finansowych. Z kolei Kancelaria
Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET sp.
z o.o. to sukcesorka wydzielonej części przedsiębiorstwa Haliny Kozak, specjalizująca się
w doradztwie podatkowym, a jednocześnie
największa obecnie firma w regionie, jeśli chodzi o usługi finansowo-księgowe i doradztwa
podatkowego. Spółka ta od 1 marca 2019 roku
należy do międzynarodowej grupy konsultingowej ETL (European Tax & Law) - sieci kancelarii doradców podatkowych, księgowych,
biegłych rewidentów, prawników i doradców
finansowych z ponad 45-letnią historią i silnym
ukierunkowaniem na obsługę sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opierając swój sukces na integracji usług z obszaru
księgowości, podatków, prawa i audytu, ETL
rozwinęła się w sieć ponad tysiąca profesjonalnych firm. Jedną z nich jest właśnie Kancelaria
Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Sp.
z o.o. w Koszalinie.
Prezes Halina Kozak mówi: - Wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości,
profesjonalne szkolenia dla naszych klientów
i pracowników powodują, że jako kancelaria jesteśmy przygotowani do świadczenia usług na
wysokim poziomie. Jednocześnie zapewniamy
klientom poczucie bezpieczeństwa, co szczególnie jest ważne w okresie wielkich zmian
w dziedzinie podatków, ewidencji księgowych
i obowiązków raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej.
Pani Halina Kozak ukończyła Liceum Ekonomiczne w Słupsku, a w 1978 roku studia
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wyższe na Politechnice Szczecińskiej (Wydział
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, specjalność: Ekonomika Przemysłu). Pracę zawodową
rozpoczęła w Kombinacie Budowlanym w Koszalinie. Po dwóch latach została przeniesiona
do Koszalińskiego Zjednoczenia Budownictwa.
Likwidacja Zjednoczenia w połowie lat 80. zmusiła panią Halinę do szukania nowej pracy. Znalazła ją w Izbie Skarbowej w Koszalinie, co - jak
podkreśla - wpłynęło decydująco na jej dalszą
karierę zawodową.
Doświadczenie zdobyte w organach skarbowych, a następnie praca na stanowisku głównej
księgowej w firmie usługowej Zakład Obliczeniowy ETOB w Koszalinie, jak również początki
rozwijającej się wówczas przedsiębiorczości,
wpłynęły na jej decyzję o rozpoczęciu własnej
działalności gospodarczej. Początek lat dziewięćdziesiątych był okresem rodzenia się prywatnego biznesu, powstawania wielu firm.
Pojawiło się duże zapotrzebowanie na usługi
księgowe i doradcze. Weszły wówczas w życie
istotne zmiany w opodatkowaniu podmiotów
gospodarczych, a w ślad za tym przedsiębiorcy
potrzebowali specjalistycznej pomocy. Przełomowym momentem okazał się rok 1993, kiedy
przedsiębiorców objęto podatkiem VAT.
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Przed osobami chcącymi zajmować się szeroko pojętymi usługami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowych z uwzględnieniem doradztwa podatkowego
pojawiło się duże wyzwanie – niejako ustawiczna konieczność zdobywania nowej wiedzy. To wtedy w Polsce zaczęła pączkować nowa grupa zawodowa, specjalizująca się w doradztwie podatkowym. Pani Halina
Kozak brała w tym procesie bardzo aktywny udział.
Ciągłe szkolenie, nieraz kosztem czasu dla rodziny,
inwestowanie w nowe kompetencje, przyniosły jej
sukces i ogromną satysfakcję. Znalazła się w gronie
tych, którzy tworzyli tę grupę zawodową. Na bieżąco
aktywnie udzielała się w jej samorządach - o zasięgu
krajowym i regionalnym.
Przez dwie czteroletnie kadencje była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Zawód doradcy podatkowego jest nadal jeszcze
profesją młodą – ma 25-lat. Zwróćmy uwagę, że kancelaria Pani Haliny Kozak obchodzi właśnie swoje 30-lecie.
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Obecnie zatrudnia 24 osoby, obsługuje ok. 200 podmiotów gospodarczych. Halina Kozak, jako ceniony biegły
rewident, corocznie przeprowadza przy współpracy ze
swoimi aplikantami około 15 audytów. Sama szacuje, że
na przestrzeni 30 lat obsługiwała ponad 500 firm o różnym statusie prawnym.
Pani Halina Kozak jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej oraz dwóch organizacji branżowych: Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych
oraz elitarnego Klubu Doradców Podatkowych, zrzeszającego około 30 doradców podatkowych z całej Polski.
Podkreśla, że praca na rzecz środowiska daje jej wiele
satysfakcji. Zajmuje się również działalnością społeczną poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych,
prowadzonych przez różne organizacje społeczne, w tym
Rotary Club. Od 13 lat jest współorganizatorką i głównym sponsorem plenerów malarskich w Sianożętach.
Poprzez sponsoring wspiera również życie kulturalne
w Koszalinie.
Pani Prezes ma dwoje dzieci: 43-letniego syna Marcina
i 41-letnią córkę Martę oraz troje wnucząt. Jest osobą,
o której znajomi i przyjaciele mówią „niezniszczalna”, bo
gdy gra muzyka, z parkietu schodzi jako ostatnia. Pomimo
wielu obowiązków, znajduje czas na podróże, morsowanie, kino, teatr, wizyty w filharmonii oraz spotkania towarzyskie i biznesowe.
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Czym jest buzz marketing
i jak go sprytnie wykorzystać?
W czasach natężonego kontaktu z wszechobecnymi reklamami stajemy się na nie coraz
bardziej odporni. Nasz obecny poziom łatwowierności i ten z czasów zapierających dech
w piersiach Telezakupów jest nieco inny.
Bardzo łatwo można zauważyć ogromne różnice, które cały czas
ewoluują i pogłębiają się niemal z dnia na dzień. Jako klienci jesteśmy
o wiele bardziej czujni i mówiąc wprost — coraz lepiej idzie nam rozpoznawanie, czy ktoś nam wciska kit. Współcześni konsumenci są
bardzo świadomymi uczestnikami rynku, którzy w czasie rzeczywistym potrafią albo skrytykować, albo pochwalić daną firmę, markę czy
konkretny produkt. Coraz śmielej i bardziej otwarcie dzielą się swoim
zdaniem, a tak zwana poczta pantoflowa działa w najlepsze! I tutaj
właśnie drzemie potęga buzz marketingu, o którym przeczytasz więcej w tym artykule.

biorstwa, tylko właśnie jego klientów. Firma w tym przypadku jedynie
naprowadza klientów na tory myśli i działań, na jakich jej najbardziej
zależy.

Co to jest buzz marketing?

Jedna z większych zmór reklamodawców? Ad Block. Z buzz marketingiem możesz poczuć się jak VIP, który dumnie podniesioną głową
wchodzi do klubu pełnego klientów, omijając całą kolejkę ludzi czekających przed drzwiami po drodze. Co tu więcej mówić — może obiło
Ci się kiedyś o uszy coś o efekcie kuli śnieżnej — marketing szeptany
raz rozpoczęty, praktycznie niesie się już potem sam, dlatego z jednej
strony bardzo ważne jest, aby umiejętnie ten proces rozpocząć, aby
potem cieszyć się coraz większym rozgłosem.

Można powiedzieć, że firmy korzystające z buzz marketingu to mocni
zawodnicy na rynku — oczywiście o ile buzz marketing stosują umiejętnie. Musisz bowiem wiedzieć, że marketing szeptany ma naprawdę
wiele zalet.
Zalety buzz marketingu

To, innymi słowy, marketing szeptany. Niektórzy lubią też określenie
„marketing plotki”. Są to różnego rodzaju działania, które mają wywołać „szum” wokół marki, produktu czy ogólnie firmy i skłonić tym samym klientów do dzielenia się na ich temat z założenia pozytywnymi
opiniami. Jeśli zastanowisz się przez chwilę, co najbardziej przekonuje
Cię do zakupu czegokolwiek, to dam sobie rękę uciąć, że w czołówce
znajdą się u Ciebie właśnie polecenia innych osób. Korzystamy z tego
cały czas — chcemy iść na obiad do restauracji — sprawdzamy opinie.
Chcemy coś kupić — sprawdzamy grupy tematyczne, czy znajdziemy
tam opinie osób, które kupiły daną rzecz przed nami i czy się to u nich
sprawdziło. Filarem buzz marketingu jest właśnie korzystanie z tego
wycinka wiedzy o konsumentach na rynku, a następnie przekładanie
tej wiedzy na realizowanie celów firmy.

Buzz marketing skupia się na obszarach mocno psychologicznych — na
relacji przedsiębiorstwo-konsument. Dlatego dosyć często okazuje się
on relatywnie tańszą formą interakcji z klientem. Niektóre statystyki
podają, że już 10-procentowy wzrost ustnych przekazów dotyczących
Twojego produktu czy marki potrafi podnieść Twoją sprzedaż o nawet
1,5%. Jak na moje oko, to chyba opłacalny biznes.

Trzeba przyznać, że jest to bardzo osobliwa forma marketingu pod naprawdę wieloma względami. W przeciwieństwie do tradycyjnej formy
komunikacji czy reklamy, kiedy to firma mniej lub bardziej otwarcie
mówi, o co jej właściwie chodzi, w buzz marketingu niekoniecznie tak
jest. Buzz marketing z założenia nie do końca jest działaniem przedsię-

I

Kolejna sprawa — gdyby tylko istniał marketingowy Tinder, to buzz
marketing i zasięg organiczny od razu dałyby sobie nawzajem swipe’a w prawo. Marketing szeptany daje Ci ogromne pokłady szans na
rozhulanie się Twoich zasięgów i dotarcie do osób, które mogą być zainteresowane tym, co robisz.
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Marketing plotki to też fantastyczny sposób na wykreowanie pozytywnego wizerunku Twojej firmy i przede wszystkim zwiększenie jej
widoczności, lepsze relacje z klientami i pozostanie na dłużej w ich
świadomości.

I

nie wiesz, że produkujesz i zasilasz na bieżąco jedno z narzędzi buzz
marketingu.
- evangelist marketing — technika, która polega na wywołaniu bardzo
dużego poczucia przywiązania i lojalności klienta do Twojej firmy. Do
tego stopnia, żeby sam polecał ją innym. Evangelist marketing jest bardziej zaawansowaną odmianą buzz marketingu i myślę, że warto próbować ją wdrożyć. No bo pomyśl — opinie, które znajdujesz w internecie o produktach czy firmach, są różne, nie wspominając już o istnej
pladze kupowania opinii. Zupełnie inaczej wybrzmiewa opinia osoby,
która rzeczywiście i całkowicie szczerze jest zadowolona z zakupu czy
relacji z firmą niż sztucznie wygenerowany komentarz przez jakiegoś
bota. Miej to na uwadze, bo konsumenci są coraz bardziej wyczuleni
na takie zagrywki.

I jeszcze last, but not least — wzrost zaufania i wiarygodności. Tak jak
napisałam we wstępie — ludzie są obecnie o wiele bardziej wyczuleni na komunikaty reklamowe. Są w stosunku do nich coraz bardziej
ostrożni. No dobra, może nie wszyscy, ale na pewno grono bardzo
głęboko wierzące w każdy komunikat reklamowy nie jest teraz tak
liczne, jak chociażby dziesięć lat temu. Myślę, że się ze mną zgodzisz
w tej kwestii. Ale za to obecnie na prowadzenie wysuwają się wspomniane już „polecajki” - od rodziny, znajomych czy nawet obcych ludzi
w internecie.

- community marketing — świetna sprawa! Jeśli masz już grono
swoich klientów albo grupę konsumentów, która potencjalnie i dość
prawdopodobnie może się Twoimi klientami stać, to stwórz im specjalną przestrzeń, aby mogli wyrazić swoje opinie. Stwórz grupę na
Facebooku i udzielaj się na niej aktywnie — nie dość, że klienci zauważą, że zależy Ci na ich opiniach, to jeszcze masz szansę przekonać tych niezdecydowanych, będąc słuchającym klienta ekspertem.
Same plusy!

Nielsen, amerykańska firma zajmująca się pomiarami informacji, danych i rynku, podaje, że aż 92% konsumentów bardziej wierzy w sugestie znajomych i rodziny niż reklamy.
Mocne, nie? Pewnie jeśli do tej pory patrzyłeś na ten temat z przymrużeniem oka, to takie dane dały Ci teraz do myślenia.
A jeśli zgadłam i już zaczynasz przebierać nogami, nie mogąc doczekać
się, żeby wdrożyć zaraz buzz marketing do działań Twojej firmy, to dobrze się składa, bo oto:

- trendsetting - to działania, które polegają na promocji firmy, marki
czy produktu przez konkretną osobę. No ale wiadomo, że nie żadną
losowo wybraną Panią Grażynkę z pobliskiego warzywniaka (chociaż
w sumie czemu nie! Może Pani Grażynka okazałaby się wyśmienitą
trendsetterką!), ale dosyć często osobę publiczną, a przynajmniej w jakimś stopniu rozpoznawalną w konkretnym gronie. Może to być również wykreowana przez firmę persona albo brand hero. Są to osoby,
które przez swój styl bycia są szanowane, a nawet podziwiane w grupie docelowej. Myślę, że czujesz tu już delikatnie, że ma to całkiem
sporo wspólnego z influencer marketingiem, ale to chyba również
materiał na osobny artykuł… Tutaj jednak firma, bazując na tej relacji, którą trendsetter ma z jej potencjalnymi klientami, zachęca owego
trendsettera, aby swojej grupie polecał właśnie produkt tej firmy.

Narzędzia i techniki marketingu szeptanego
- viral marketing — inaczej marketing wirusowy. Jest to marketing,
który tworzy nietypowe i mocno angażujące treści w przeróżnej formie. Wypuszcza je w świat, żeby same niosły się po sieci. Wiesz, że
popularne z dekadę temu Harlem Shake było viralem? Albo Ice bucket
challenge? Treści viralowe tworzą się na różnych platformach, przez
firmy z różnych branż albo też nieznane nikomu osoby. Jeśli także
chcesz stworzyć treść viralową, to pamiętaj, że musi być ona łatwa do
dzielenia się, bo to właśnie dzięki udostępnieniom i przeróbkom użytkowników (user generated content), Twój viral pójdzie w świat, a Twoja marka może zaistnieć. Bardzo często treści tworzone w ramach
real-time marketingu (czyli w skrócie i uproszczeniu takie odnoszące
się do bieżących zdarzeń) stają się viralami, dlatego bardzo polecam
tworzenie takich treści!

Kilka rad na koniec
Być może właśnie dotarło do Ciebie, ile jeszcze możesz zrobić, żeby
zwiększyć zyski w swojej firmie. Bo i owszem, wspominałam już o tym
wyżej, że buzz marketing jest naprawdę potężnym narzędziem.

- cause marketing — chcesz zaangażować się w jakąś ważną społecznie czy ekologicznie sprawę? Bierzesz udział w konkretnym przedsięwzięciu z tym związanym? To jest content, na który składa się właśnie
cause marketing. Można powiedzieć, że tematycznie cause marketing
pokrywa się z marketingiem społecznie zaangażowanym. Ten ostatni
bowiem, w skrócie CSR, stanowi swoiste połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa (czyli dążenie do maksymalizacji zysków)
z jego celami prospołecznymi. Taka relacja win-win dla firmy i spraw,
w które się angażuje.

Jednak pamiętaj, aby w tym wszystkim nie dać się nakręcić do tego
stopnia, że zamiast zachęcać klientów do poznawania Twojej firmy,
wszystkich ich odstraszysz swoją nadgorliwością.
Marketing szeptany jest skuteczny, kiedy jest dobrze zaplanowany, wpisuje się w wizerunek Twojej marki, a podejmowane działania
oparte są o analizę zachowań zakupowych Twojej grupy docelowej.
Pamiętaj, że mimo wszystko nie zawsze sprawdzi się tutaj zasada, że
„nieważne, co mówią, ważne, żeby mówili” - dąż do tego, żeby jednak
mówili tylko dobrze.

- brand blogging — prowadzisz firmowego bloga? Dzielisz się na nim
wiedzą ekspercką z Twojej dziedziny? W takim razie nawet pewnie
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Kwestionariusz biznesowy
Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać…
… kosmitą – i lecę z tym!
W szkole…
… styl studencki – oceny celujące, zachowanie ledwo poprawne.
Moja pierwsza praca…
… zbieranie butelek od wina. Te od wina były droższe w skupie…
Pierwsze zarobione pieniądze…
… wydałem na buty Airmax.
Żeby odnieść sukces w zawodzie…
… należy uczyć się jak prezydent – codziennie, cały czas.
W pociągu się uczę, tam się uczę, tu się uczę - ciągle się rozwijam.
Dobry szef…
… oto jestem.
U współpracowników cenię…
… połączenie energetyczne.
Nie zatrudniłbym…
… osoby, która nie chce prezentować możliwie najwyższego
poziomu.
Prywatnie jestem…
… tancerzem na parkiecie życia.
Dzień zaczynam…
… od kawy.

Dawid Promiński
Kolorowy ptak Koszalina. Ten Dawid - jedyny
i niepowtarzalny. W dynamicznie zmieniającym się
środowisku czuje się jak ryba w wodzie. Skupiony
na energii i poprawnym kierowaniu słów w kosmos.
Z wykształcenia inżynier informatyki, lecz swoje
działania skierował w zupełnie inną branżę. Od
zawsze interesował się fotografią i pracą z ludźmi,
dlatego na początku kariery zawodowej postanowił
otworzyć własne studio fotograficzne. W 2014 r.
zaangażował się również w branżę gastronomiczną
i założył „Krowa Burger” jako nowoczesne miejsce,
w którym każdy znajdzie swój smak. „Krowa” szybko
stała się bardzo popularną marką, skupiającą
rzeszę fanów, powracających przez lata. Sukces
„Krowy” pozwolił mu na szybki rozwój i otwieranie
kolejnych firm, takich jak: Kontrast, Green Pub,
Royal Profit - Biuro Rachunkowe, Zauważeni
Agencja Marketingowa, Pizzeria UNO. Szeroki
wachlarz doświadczeń oraz zgrana, ambitna
ekipa pracowników pozwala im działać jak
dobrze naoliwionej maszynie. Uzupełniamy się
i motywujemy. Jeżeli iść po sukces, to razem!

Rodzina…
… daje mi spokój.
Zawsze znajdę czas…
… na dobrą zabawę.
Moim marzeniem jest…
… marzenia realizuje na bieżąco. Aktualnie – wyspać się.
Kiedy nie pracuję…
… znajduję nową pasję, którą później zamieniam w biznes.
I tak pętla trwa...
Moje hobby to…
… rozwój energetyczno-osobowościowy.
Sport jest dla mnie...
… bardzo istotny, ale niestety brakuje na niego czasu.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… Kosmos słucha!
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Adriana Styrenczak
Mały przewodnik
po makijażowych trendach
Już blisko karnawał. Nie wiemy oczywiście, na ile pandemia zakłóci
jego przebieg i czy będą okazje do przetańczonych wieczorów.
Niezależnie od tego, warto pomyśleć od czasu do czasu o
szałowym makijażu. W zorientowaniu się w bieżących trendach
pomaga nam pani Adriana Styrenczak, prowadząca w Koszalinie
pracownię „Adriana Styrenczak Studio Klasyka”.
I
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CAT EYES
Niezwykle uwodzicielski, efektowny, szalenie kobiecy - tak można opisać make up
typu „cat eyes”, czyli kocie oko. Ta forma sprawdzi się, gdy zapragniemy dodać wyrazistości delikatnej urodzie, czy skorygować asymetryczny kształt oka. Ma niezliczoną ilość wersji - można go wykonać za pomocą eyelinera, kredki czy cienia.
Sęk w tym, aby wyciągając kształt ku górze, obrać odpowiedni kierunek i zachować
symetrię. Przy kocim oku należy pamiętać, że makijaż dolnej powieki musi się łączyć z górną - obniżając tę linię możemy niechcący stworzyć wrażenie smutnego
i ciężkiego oka. Nie zapominajmy też o brwiach, odpowiednio podkreślone będą
ramą twarzy - szczególnie przy wyrazistym makijażu oczu.
Porada: Decydując się na oko w kolorze, warto postawić na stonowane usta, a także zadbać o perfekcyjny makijaż skóry - fiolety mogą podkreślać niedoskonałości
i zaczerwienienia.

SMOKEY EYES
Smokey eyes to rodzaj makijażu, dzięki któremu tworzymy tak zwane przydymione oko, podkreślając w ten sposób głębię spojrzenia i dodając tajemniczości. Poprawnie wykonany jest najlepszym sposobem na skorygowanie efektu opadającej
powieki. W zależności od wykończenia makijażu, jego intensywności i kolorystyki,
możemy uzyskać przeróżne efekty - elegancki, rockowy a także dzienny. Kiedyś
kojarzony głównie z czernią i szarością, rzadziej z brązami. Dziś wiemy, że nie ma
żadnych ograniczeń kolorystycznych. A jeśli chcemy stworzyć naprawdę hipnotyzujący efekt, warto dobrać kolory do typu urody - jak np. oliwkową zieleń dla
kobiety rudowłosej.
Porada: „Smokey eyes” polecam tworzyć techniką odwróconą - czyli zaczynając od
oka, a nie od twarzy. Dzięki temu możemy skupić się na starannym roztarciu granic,
aby uzyskać odpowiednie przydymienie i rozmycie, nie obawiając się o osypanie
cieni i zniszczenie makijażu pod okiem.

SOFT GLAMOUR
Glamour to błysk i blask, elegancja i przepych. Makijaż w tym stylu niezmiennie
kojarzy się z klasą i szykiem gwiazd starego Hollywood. Zdecydowanie zmysłowy
i błyszczący, ma za zadanie podkreślić kobiece piękno i dodać pewności siebie na
czerwonym dywanie… Charakteryzuje się mocnym konturowaniem twarzy, z dużą
ilością różu na policzkach, wyrazistym okiem podkreślonym morzem rzęs, ustami
w odcieniu czerwieni i oczywiście sporą ilością rozświetlacza. Zatem czy jest to
propozycja jedynie na wielkie wyjście? Otóż nie. Wersja “soft glamour” to odpowiedź na potrzeby współczesnych kobiet, pragnących wyglądać szykownie, nie
rezygnując przy tym z subtelnego naturalnego wyglądu. Sprawdzi się również jako
makijaż dla panny młodej.
Porada: Aby stworzyć idealnie równe usta w czerwieni, zaczynamy od rysunku
konturówką - zaokrąglony łuk kupidyna, kąciki ust, dolna warga - po czym łączymy
kontur i wypełniamy pomadką. Ewentualne nierówności korygujemy korektorem.
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SPOTLIGHT
„Spotlight” to świeża, ciekawa alternatywa dla klasycznego „smokey eyes”. Technika ta polega na przyciemnieniu wewnętrznego oraz zewnętrznego kącika oka ciemniejszymi cieniami, i rozświetleniu samego środka powieki kolorem zdecydowanie
jaśniejszym, a nawet błyskiem. Postępując analogicznie w przypadku dolnej powieki, uzyskamy zachwycający efekt. Rzęsy mocno tuszujemy, a nawet doklejamy
dodatkowe kępki. Oczy wizualnie wydają się większe, a spojrzenie staje się bardziej
wyraziste i nabiera charakteru. Jest to technika, którą pokochają posiadaczki głęboko osadzonych lub szeroko rozstawionych oczu.
Porada: Chcąc uzyskać płynne przejście między ciemnym cieniem, a błyskiem na
środku powieki - pomiędzy aplikuj cień satynowy i rozetrzyj w obie strony.

GLOW MAKEUP
Efekt „glow” to jeden z najgorętszych trendów od wielu sezonów. Jest to makijaż
rozświetlający, w którym pierwsze skrzypce gra… skóra - naturalna, świeża, pełna
blasku. Kluczem do sukcesu jest zdrowa, zadbana cera i od niej zaczynamy makijaż,
tworząc glow warstwowo. Na całą twarz nanosimy minimalną ilość kosmetyków,
zyskując lekkie krycie tak, aby piegi pozostały widoczne. Pojedyncze niedoskonałości zakrywamy punktowo. Rozświetlacz nanosimy na szczyty kości policzkowych,
grzbiet nosa, nad ustami i oczywiście na powieki. Makijaż ten sprawdzi się zarówno
jako dzienny, jak i wieczorowy.
Porada: Oprócz twarzy warto też rozświetlić dekolt, w szczególności obojczyki,
a latem czy na wieczorne wyjście - także ramiona i nogi. Ten trick zapewni spójność
i spektakularny efekt lśniącej skóry.

NUDE MAKEUP
„Nude make up”, to inaczej makijaż naturalny, subtelnie upiększający. Minimalizm,
prostota i podkreślenie prawdziwego piękna bez przerysowania. Kolory są bardzo
harmonijne, brwi w kolorze włosów, skóra matowa, usta podkreślone balsamem
lub błyszczykiem, przy linii rzęs subtelna kreska. Makijaż nude możemy wykonać
zarówno w wersji matowej jak i z błyskiem, pamiętając o harmonijnej kolorystyce,
a także łącząc z elementami innych technik, na przykład kreską w wewnętrznym
kąciku oka, tworząc modny efekt „foxy eyes”. Naturalny makijaż sprawdzi się właściwie na każdą okazję - w końcu nie od dziś wiadomo, że mniej znaczy więcej…
Porada: Linię wodną oka pomaluj na beżowo - dzięki temu oko będzie się wydawało
optycznie większe, a spojrzenie bardziej wypoczęte.
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W S zpilkac h za kierownic ą

Peugeot 3008 Hybrid

Moc, zgrabna sylwetka, wygoda
i uniwersalność w jednym
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Nikola Moskal

Druga generacja Peugeota 3008, uznana za Europejski Samochód Roku 2017, jest bardzo
udanym modelem, o czym świadczy jego popularność wśród nabywców – wyprodukowano już
blisko milion egzemplarzy tego kompaktowego SUV-a. Przy okazji niedawnego liftingu zmienił
się nieco jego przód, zmodernizowano systemy bezpieczeństwa oraz zaktualizowany został
Peugeot i-Cockpit, ale przede wszystkim marka postawiła na wersje z napędem hybrydowym.
Taki właśnie samochód w naszym imieniu przetestowała pani Aneta Balwierz-Michalska
– rzecznik patentowy, prowadząca znaną i cenioną w Koszalinie Kancelarię Patentową.
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Peugeot 3008 ma 444,7 cm długości,
184,1 cm szerokości (209,8 cm z
lusterkami) i 162,4 cm wysokości.
Rozstaw osi wynosi 267,5 cm. Bazowa
pojemność bagażnika wynosi
520 litrów, a maksymalnie można
ją powiększyć do 1482 l. Wersje
hybrydowe oferują nieco mniejszy
kufer, odpowiednio: 395-1357 l.

Wrażenia pani Anety Balwierz-Michalskiej z kontaktu z nowym
Peugeotem 3008 bez przesady można nazwać opinią formułowaną „na gorąco”, bo rozmawialiśmy z nią w czasie jazdy (przez zestaw
głośno mówiący, czyli bezpiecznie, od razu zaznaczmy!), podczas
drugiego dnia testu.
Oto co między innymi usłyszeliśmy: „Zacznę od wyglądu zewnętrznego. Lubię samochody wyróżniające się na ulicy na tle innych,
niesztampowe, rzucające się w oczy. Ten ma te cechy. Symbolem
Peugeota jest lew – elegancki, ale także z wyraźnym pazurem. Kiedy odpali się przednie światła w nowym Peugeocie 3008, skojarzenia z siłą i pewną drapieżnością jeszcze się utrwalają, bo światła
uzyskały kształt kłów. Wyglądają bardzo dynamicznie!
To auto może się podobać się zarówno kobietom, jak i mężczyznom,
osobom młodym i w pełni wieku. Myślę, że to ważne, by samochód
był uniwersalny, a do tego prezentował się wyjątkowo.
Dużo dobrego można powiedzieć o jednostce napędowej. Jest to
hybryda plug-in, czyli taka z wtyczką. Jest to istotne dla osób, które chcą „jeździć na prądzie”, a z drugiej strony mieć poczucie bezpieczeństwa codziennego użytkowania, bez obawy że kiedy prąd
w baterii się skończy, to trzeba szukać na gwałt stacji ładowania.
Hybryda sprawdza się świetnie, bo w dowolnym momencie można
przejść na napęd spalinowy. A do tego wtyczka pozwala ładować
auto z gniazdka domowego. Eksploatacja kosztuje dużo mniej niż
w przypadku pojazdów tradycyjnych. Jeśli ktoś ma w domu fotowoltaikę, to jest to – myślę - najlepsze rozwiązanie przy poszukiwaniu nowego samochodu.

zrobił prawo jazdy i do tej pory jeździł tylko na „manualu”, także
stwierdza, że jest to super rozwiązanie. Tak więc twierdzenie, że automat jest przeznaczony i wygodny tylko dla kobiet, upada.

Auto, za kierownicą którego usiadłam, ma 300 KM. Są tu dwa silniki elektryczne i jeden tradycyjny. Kiedy przycisnę pedał gazu, od
razu czuję tę moc. Wrażenia niemal jak w samolocie podczas startu.
Najbardziej lubię właśnie ten moment podczas lotniczych podróży…
Dla osób, które kochają dynamiczną jazdę, Peugeot 3008 na pewno
jest właściwym wyborem. Dla każdego zaś ta moc i zdolność momentalnego przyspieszenia może mieć znaczenie podczas wyprzedzania, bo pozwala manewr wykonać szybko, pewnie i bezpiecznie.

Z racji zawodu często mam do czynienia z designem i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Z charakteru jestem „gadżeciarą”.
Dlatego zauroczyły mnie wszystkie efektowne rozwiązania w tym
aucie. Bardzo czytelny jest wyświetlacz, wszystko można łatwo
ustawić. Jest nawet funkcja noktowizora, dzięki któremu w nocy
w czasie podróżowania poza miastem można z daleka zauważyć
sylwetki zwierząt i ludzi. Pierwszy raz spotkałam się z takim zwiększającym bezpieczeństwo pomysłem.

Kolejną rzeczą, na którą od razu zwróciłam uwagę, jest automatyczna skrzynia biegów. Do tej pory jeździłam tylko samochodami z manualnymi skrzyniami. W momencie, gdy kupowałam swoje obecne auto, wersja z „automatem” wypadała blado w porównaniu do
„manuala”, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyśpieszenie. W testowanym
wozie wszystko jest dopracowane, przyśpieszenie jest niesamowite, a skrzynia wygodna w użytkowaniu. Mój syn, który niedawno

Kolejne pozytywne zaskoczenie to system autonomicznego parkowania. Dotychczas nie miałam zaufania do tego typu rozwiązań, ale tym
razem spróbowałam i zaufałam. Auto rzeczywiście samo parkuje, robi
to perfekcyjnie. Dla kogoś, kto obawia się parkowania, to wybawienie
z kłopotu, dla kogoś, kto tak jak ja nie mam kłopotów z parkowaniem,
to po prostu wygoda. Warto dodać, że przy cofaniu boczne lusterka
same się obniżają, przez co wyraźnie zwiększa się widoczność.

Wygląd wnętrza jest bardzo nowoczesny, ma dużo ciekawych elementów. Wykończenie auta charakteryzuje dobry smak. Pięknie się
prezentują wstawki z alcantary, a cała tapicerka jest delikatna.
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Przykładowo – model Peugeot 3008 Hybrid można nabyć w programie Free2Move Lease już
od 2 214 PLN netto miesięcznie (10% wstępnej wpłaty leasingowej,
okres leasingu 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km).

Teraz jadę po drodze z wybojami – samochód pokazuje, że przekraczam oś pasa ruchu. „Asystent” kontrolujący tor jazdy nie każdemu
kierowcy może odpowiadać. Sądzę jednak, że kiedy kierowca jest
zmęczony, to rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo, bo samochód
samodzielnie koryguje tor jazdy i może nas uchronić od wypadku
albo kolizji. Imponujące.
Bardzo wygodnym rozwiązaniem, którego szukałabym we współczesnym samochodzie, jest otwieranie pokrywy bagażnika za pomocą ruchu stopą pod tylnym zderzakiem. Niektóre marki premium
nie mają takiej opcji, a testowane auto owszem. To jego wielki plus.
Wystarczy wykonać lekki gest i klapa bagażnika się podnosi. Jest
to bardzo praktyczne, gdy ma się bardzo dużo rzeczy w ręce – na
przykład podczas powrotu ze sklepu.
Bagażnik, choć w hybrydzie nieco mniejszy niż w wersjach spalinowych - ma wystarczającą pojemność. Podkreślam ten fakt, bo

wydaje mi się, że Peugeot 3008 jest autem dla całej rodziny. W bagażniku spokojnie pomieści się kilka sztuk bagażu, każdy znajdzie
miejsce dla swych pakunków.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie urzekła, a mianowicie panoramiczne okno dachowe. Daje to uczucie ogromnej przestrzeni w samochodzie. Do tego LED-owe oświetlenie ambiente biegnące po
krawędzi drzwi i okna dachowego dodaje wnętrzu uroku.
Mogłabym długo wymieniać rozmaite ciekawe i praktyczne elementy, które znalazłam w Peugeocie 3008, ale to byłaby chyba za
długa lista jak na objętość jednego artykułu. Wspomnę więc tylko
jeszcze o schowku w podłokietniku, w którym zmieściłam torebkę!
I o przednich fotelach posiadających funkcję masażu z możliwością
ustawień rodzaju masażu i jego intensywności.
Jak się nie zakochać w takim samochodzie?”

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Peugeot Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89
lub pod nr telefonu: 94/342 51 00
www.mojsiukmotor.peugeot.pl
Szukaj nas na Facebooku: Peugeot Mojsiuk Motor i Instagramie: Peugeot Mojsiuk Motor

Po m or sk i e s k ł ady drewn a oferują:
Dr ewno konst ru kc yjne | Drew no kV H | D r e w n o b u Dow l a n e | boa z e r i e | P o D b i tk i | taras
modr zewi ow y i sosnow y | Pły t y osB , mF P, w i ó row e , m e B low e | s k l e j k i l i ś c i a s te i i g l a s te |
sklejki szalunkow e | list w y dre w nia n e | sc h o dy i s to Pn i e s c h o d ow e | B l aty k l e j o n e dąB ,
Bu k, sosna | Podłogi drew nia ne | Ba r l i n ec k i e d e s k i Po dło g ow e | Pa n e l e Po dło g ow e |
d rzwi wew nę t rz ne i z e w nęt rzne | im P r eg n aty ko o P m a n s | u słu ga c i ęc i a i tr a n s P o rtu

Koszalin, ul. Bohaterów warszawy 5 | tel. 94 343 20 10
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00, sobota 8.00-14.00
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Moc silnika: 300 KM
Prędkość maksymalna: 191 km/h
Przyśpieszenie: 7, 0-100 km/s[h]
Średnie zużycie: 9,9 l / 100 km

Dla rodziny i… Jamesa Bonda
Autor: Aneta Dolega | Fotografie: Bogusz Kluz

Land Rover Defender to mistrz jazdy w terenie, który jest ukoronowaniem
tego, co brytyjska marka tworzy od ponad 70 lat. Nie było więc zaskoczenia,
kiedy dziesięć Defenderów wzięło udział w jednej ze spektakularnych scen
akcji w najnowszym filmie o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. Auta te
zaprezentowały swoje możliwości w pełnej krasie, a kaskaderzy wycisnęli z nich
maksimum ich możliwości.
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Defender faktycznie jest twardy i silny i odnajdzie się
zarówno w miejskiej dżungli, jak i w ekstremalnych warunkach poza granicami miast. Przykładem tego niech
będzie to, że wytrzymała i trwała konstrukcja tego
modelu oparta o nową platformę D7x z powodzeniem
ukończyła ekstremalne testy wytrzymałościowe pn.
Extreme Event, zarezerwowane wyłącznie dla tego typu
aut. Ponadto, maksymalny załadunek Defendera to
900 kg, maksymalne statyczne obciążenie dachu
– 300 kg, a maksymalna głębokość brodzenia
- 900 mm. Samochód potrafi uciągnąć przyczepę do
3 500 kg. Defender wyposażony jest w inteligentną
technologię off-roadową: Terrain Response 2, która
obejmuje nowy program do brodzenia, zaś możliwości
ustawień systemu Terrain Response pozwalają kierowcy
na bardziej precyzyjną konfigurację.
Defender jest autem oszczędnym i wydajnym. Zostały
tu zastosowane silniki wysokoprężne i benzynowe oraz
elektryczne zespoły napędowe.
Defender, choć lubi „taplać się w błocie”, jest pojazdem
na miarę XXI wieku. Został wyposażony w system multimedialny Pivi Pro, który posiada intuicyjny interfejs,
a bezprzewodowe aktualizacje zapewniają najnowsze
oprogramowanie w każdej chwili i w dowolnym miejscu
na świecie.
Defender, choć to twardziel, który lubi ryzyko, jest
autem bezpiecznym. Za tę część odpowiadają takie
elementy samochodu jak: aktywny tempomat z asystentem Stop & Go, system hamowania awaryjnego,
czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu, czujnik
przeprawy przez wodę, system rozpoznawania znaków
drogowych z adaptacyjnym ogranicznikiem prędkości,
asystent martwego pola widzenia, system wykrywania
ruchu przecinającego drogę cofania, czujnik monitorujący potencjalną kolizję z tyłu oraz system kamer Surround 3D.
Defender jest natychmiast rozpoznawalny. Głównie,
dzięki krótkim zwisom nadwozia, zapewniającym doskonałe kąty natarcia i zejścia. Projektanci Land Rovera nadali mu zdecydowany, dumny charakter, przy tym
zachowując otwierane na bok drzwi tylne i zamontowane na zewnątrz koło zapasowe, które czynią go tak
rozpoznawalnym. Wewnątrz jest minimalistycznie.
Wśród innowacyjnych rozwiązań znalazła się dźwignia
zmiany biegów zamontowana w desce rozdzielczej, która pozwoliła wygospodarować miejsce na opcjonalne
siedzenie, co pozwala przewieźć z przodu trzy osoby.
W efekcie ten model Defendera oferuje pięć lub sześć
miejsc, a także konfigurację 5+2, a przestrzeń bagażowa
za drugim rzędem siedzeń sięga 1075 litrów.
Jak powiedział Felix Bräutigam, dyrektor handlowy w firmie Jaguar Land Rover: „To pojazd 4x4, który został zaprojektowany dla ludzi o śmiałych sercach i dociekliwych
umysłach”. Samochód jest już dostępny w Bońkowscy
British Auto do jazd testowych i w finansowaniu Arval.

Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie
Bońkowscy British Auto | Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl
www.british-auto.landrover.pl/contact-us
/ JLRBonkowscyZapraszamy do naszego salonu i serwisu

W Darłowie nie
tylko garnki lepią
Pracownia Ceramiczna SKŁO 44, która powstała w marcu br. w Darłowie, oferuje wśród
różnych opcji zabawy z gliną i jej wypalaniem, również możliwość zakupu voucherów,
które mogą być niesztampowym prezentem pod choinkę, a które uprawniają do
udziału w dwugodzinnych zajęciach.
Animatorką zajęć jest pani Anna Przybytniak-Grabowska (instruktor plastyki w Darłowskim Domu Kultury
od 2017 r.). Prowadzi ona spotkania regularne dla dzieci
w różnym wieku i dla dorosłych.

Animatorka zastrzega jednak: - Obecne obostrzenia związane z pandemią ograniczyły liczbę osób, które mogą
spotkać się u nas w jednym czasie. Dlatego ważne jest, by
dokładnie zaplanować wizytę.

Pracownię odwiedzają również klasy szkolne i inne grupy
zorganizowane, dla których odbywają się zajęcia specjalne. Również kilkoro przyjaciół, którzy skrzykną się i ustalą
z animatorką termin wizyty, może liczyć na przygodę przy
lepieniu i wypalaniu prac z gliny: - Popularne są na przykład urodziny albo imieniny organizowane w pracowni –
informuje pani Anna. – To na pewno ciekawsze niż zwykłe
spotkanie przy ciastku.

Pracownia Ceramiczna SKŁO 44 powstała w marcu 2021
roku. Jej siedziba mieści się w filii Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, w Domu Kultury
SKŁO 44 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 44. Najważniejszym składnikiem jej wyposażenia jest „ceramiczny
Bentley” - elektryczny piec komorowy do wypału ceramiki, którego konstruktorem jest Tadeusz Sankowski z częstochowskiej fabryki pieców przemysłowych
TS-THERM. Piece te cieszą się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą (stanowią wyposażenie m.in.: Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu oraz licznych profesjonalnych pracowni
ceramicznych).

Świetną opcją jest możliwość zakupienia voucheru (koszt
25 zł) jako oryginalnego prezentu – na przykład pod choinkę. Daje on możliwość odbycia w pracowni dwugodzinnych zajęć.
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Piec o gabarytach: 160 cm szerokości,
175 cm wysokości i 160 cm głębokości
może osiągnąć maksymalną temperaturę
do 1250 stopni Celsjusza. Jego integralną
częścią jest sterownik z programatorem,
który umożliwia zaprogramowanie dziesięciu niezależnych procesów wypalania.
Instalacja pieca w pracowni Darłowskiego
Ośrodka Kultury miała miejsce 28 stycznia
2021 roku, a pierwszy wypał prac nastąpił
25 marca 2021 roku
Wcześniej pomieszczenie o łącznej pow.
50 m kw. poddane zostało modernizacji
i zaadaptowane na potrzeby pracowni.
Było to możliwe dzięki dotacji celowej,
której udzieliło Darłowskiemu Ośrodkowi
Kultury Miasto Darłowo oraz ze środków
własnych DOK. Wszystkie prace remontowe wykonano w czasie tzw. zamrożenia kultury, czyli w czasie III fali pandemii
koronawirusa w Polsce. Wykończeniem
a także wyposażeniem obiektu zajmował
się Mirosław Rybarczyk, pracownik DOK,
na co dzień technik operator urządzeń
technicznych i dźwięku z darłowskiego
Kina Bajka. Za ostateczny wygląd pomieszczenia (o charakterze industrialnym,
prostym i funkcjonalnym) odpowiadała
Magda Burduk, dyrektor DOK. Całkowity
koszt stworzenia pracowni od podstaw
wyniósł 80 tys. zł.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
Pracownia Ceramiczna SKŁO 44
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 44
76-150 Darłowo
www.dokdarlowo.pl
tel. +48 94 314 26 29
mail: kultura@darlowo.pl

Prof. Danuta Zawadzka:
„Wszyscy czekamy
na ustąpienie pandemii”
Rozmowa z dr hab. Danutą Zawadzką, prof. PK, rektorem Politechniki Koszalińskiej.

Który jest dla pani najważniejszy?
– Może to nie sukces, ale wydarzenie: powrót studentów na uczelnię, czyli do nauki stacjonarnej, po dłuższym okresie lockdownu.
W kształceniu nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego nauczyciela
ze studentem i poszukiwania relacji uczeń – mistrz. Co do sukcesów,
pojawia się ich tak wiele i dotyczą one tak wielu osób, że nie potrafię
wybrać najważniejszego.

Kończy się 2021 rok, to dobra pora na podsumowanie. Jaki był ten
rok dla Politechniki Koszalińskiej?
– Dobry i efektywny – to najkrótszy bilans. Niełatwy – powinnam
dodać, ale nie mamy poważnych powodów do narzekania. Jak wszystkie uczelnie, zmagamy się z niżem demograficznym; to nic nowego.
Najważniejsze jednak, że od kilku lat rekrutacja na studia utrzymuje
się u nas na podobnym poziomie. Mamy ogromny dorobek, potencjał
i sześćdziesięciotysięczne środowisko absolwentów, którzy są obecni
we wszystkich sektorach gospodarki i działalności miasta i regionu.
Jestem optymistką, a w tym przypadku mam uzasadnione powody do
radości.

Czego nie udało się zrealizować?
– Nie zakładamy, że coś się nie uda, po prostu realizujemy to w kolejnym możliwym terminie. Uczelnia żyje własnym rytmem. Nauka wymaga cierpliwości, konsekwencji i zaangażowania. Nie przypominam
sobie, żebyśmy w ostatnich latach musieli rezygnować z jakichkolwiek
planów.

Zacznijmy od sukcesów.
– Nowe projekty badawcze, porozumienia z samorządami, umowy
z firmami, konkretne realizacje dla podmiotów współpracujących.
Wspólnie z innymi uczelniami pomorskimi, podpisanie porozumienia
w sprawie podjęcia współpracy naukowej na rzecz rozwoju morskiej
energetyki wiatrowej. Zachodniopomorski Nobel dla prof. Adama
Słowika, Gryfy Zachodniopomorskie dla prof. Bronisława Słowińskiego, prof. Tomasza Królikowskiego, prof. Krzysztofa Rokosza
i dr. Patrycjusza Zarębskiego. Otwarcie Kreślarni, kolejne kroki
w kierunku budowy Cognitarium. Mogłabym długo tak wymieniać,
o wszystkich sukcesach na bieżąco informujemy.

I

Wróćmy do Cognitarium. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
– Trwają aktualnie uzgodnienia z projektantami co do projektu wykonawczego tej inwestycji. To bardzo żmudny i pracochłonny etap,
podczas którego ustalanych jest wiele szczegółów budowy. Wszystko idzie zgodnie z planem i trzymamy się terminów. Cognitarium powinno być gotowe najpóźniej za cztery lata. Na tym etapie ważne
jest to, że otrzymaliśmy ministerialne gwarancje na dofinansowanie
budowy.
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Rektor Osobowością Biznesową 2021
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, otrzymała 13 grudnia br. tytuł Osobowości Biznesowej w prestiżowym konkursie Made
in Koszalin 2021. Made in Koszalin to grupa skupiająca
przedsiębiorców, aktywistów społecznych, instytucje,
firmy, spółki miejskie i inne podmioty z Koszalina
i okolic. Działalność grupy koordynuje Centrum Biznesu w Koszalinie. Patronat honorowy nad projektem
sprawuje Prezydent Koszalina.

Które kierunki kształcenia cieszą się największym zainteresowaniem?
– Od kilku lat jest to informatyka. Kierunki inżynierskie czeka renesans
popularności, który wiąże się nie tylko z faktem, że inżynierowie bez
trudu znajdują dobrą, rozwojową pracę, ale też dlatego, że zarabiają
więcej. Regularnie rośnie zainteresowanie kierunkami humanistycznymi i ekonomicznymi. W ostatniej rekrutacji największe wzrosty
zanotowaliśmy na pedagogice, filologii angielskiej, a także kierunkach
prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych. Przez cały czas
dokładamy starań, żeby Politechnika Koszalińska miała jak najszerszą
ofertę kształcenia.

Jak uczelnia radzi sobie w pandemii?
– Największym szokiem był początek, czyli wiosna 2020 roku, kiedy
wszyscy obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Politechnika została
zamknięta, do pracy przychodziła niewielka grupa osób wytypowanych do doglądania działalności obiektów. Z biegiem czasu przyzwyczailiśmy się, wakacje pozwoliły na dłuższy oddech. Przestrzegamy
obostrzeń sanitarnych i promujemy akcję szczepień. Wśród pracowników większość przyjęła obydwie dawki, wiele osób trzecią. Wierzę, że
zaszczepionych jest również większość studentów.

W jakim kierunku rozwoju zmierza Politechnika Koszalińska?
– Jeżeli chodzi o cel generalny, nic się nie zmieniło – zależy nam, aby
Politechnika Koszalińska była silnym ośrodkiem akademickim Pomorza Środkowego. Ośrodkiem o dużej aktywności badawczo-dydaktycznej w obszarze nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, rolniczych, społecznych, humanistycznych i w dziedzinie
sztuki. Chcę, by uczelnia była atrakcyjnym miejscem studiowania,
wyzwalania kreatywności i realizacji ambicji ludzi. Ośrodkiem o istotnym znaczeniu dla otoczenia społecznego i gospodarczego. Stawiamy
kolejne kroki na drodze do osiągnięcia tego celu.

Jak przebiega realizacja programów angażujących uczelnie w wydarzenia realizowane w otoczeniu?
– Staramy się być tam, gdzie dzieje się coś ważnego, są młodzi ludzie,
możemy pokazać potencjał środowiska akademickiego. Coraz częściej
sami inicjujemy przedsięwzięcia, zapraszamy do współpracy inne podmioty lub współdziałamy z partnerami dla dobra wspólnego. W mijającym roku współ- lub zorganizowaliśmy kilkanaście wydarzeń, które
są efektem realizacji naszych programów.

Czego życzyć pani i uczelni w nowym roku?
Przede wszystkim ustąpienia pandemii. O tym wszyscy myślimy.
Sądzę, że powrotu do dawnej normalności już nie będzie. Realizujemy
duży projekt, który ma podnieść sposób zarządzania uczelnią na wyższy poziom. Jak wszystkie szkoły wyższe, działamy według stałego
kalendarium trybu nauki i organizacji wydarzeń. Chcielibyśmy, aby nic
nie zakłócało tego, do czego uczelnia jest powołana.
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Kreślarnia już działa
i organizuje wydarzenia
Autor: Marcelina Marciniak, Mateusz Stankiewicz | Fotografie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Oficjalne otwarcie, po remoncie generalnym, Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia odbyło się
w połowie listopada br. z udziałem władz uczelni i środowiska studenckiego. Pierwsze wydarzenie
było okazją do przedstawienia animatora klubu. Został nim Remigiusz Błaszków, muzyk, wokalista
i dziennikarz.

Kreślarnię odwiedzili: Piotr Jedliński, prezydent Koszalina i dr Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej (RM). W otwarciu uczestniczyli:
rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia
dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK i dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz
uczelni. Obecni byli: Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej (PSPK), Bożena Kaczmarek, radna miejska i członkini komisji kultury RM i Błażej
Papiernik, radny miejski.

także sale konferencyjne i szkoleniowe oraz pomieszczenia do realizacji projektów. W tym miejscu swoją przestrzeń mają znaleźć koła
naukowe i organizacje studenckie. Będzie to obszar realizacji studenckich wydarzeń i koncertów.

Przestrzeń dla studentów

Uroczystość poprowadziła Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, która
powiedziała: – Dla nas [mural] stanowi nie tylko element promocji
kultury, zwłaszcza sztuk plastycznych i nie tylko element ożywiający
osiedle akademickie. W dobie pandemii, maseczek, dystansu społecznego i zakazów, w tej formie i za pośrednictwem wizji artystycznej,
chcemy wyrazić pragnienie jak najszybszego powrotu do normalności
rozumianej właśnie tak, jak ujął to Cukin.

Mural z inicjatywy studentów
Zanim Kreślarnia została otwarta, na ścianie budynku powstał mural
autorstwa Cukina, koszalińskiego muralisty i streetartowca.

– Oddajemy zarządzanie Kreślarnią w ręce naszych studentów i ufamy, że to, co będą tu robić, przyciągnie odbiorców – powiedziała
prof. Danuta Zawadzka. – Kreślarnia to klub dla studentów, ale z czasem, wierzymy w to mocno, stanie się również ważnym miejscem na
kulturalnej mapie Koszalina.
– Bardzo zazdroszczę wam tego pięknego obiektu – zwróciła się bezpośrednio do studentów Bożena Kaczmarek. – Życzę wam, żeby to
miejsce, tak jak powiedziała pani rektor, rzeczywiście stało się ważne
na kulturalnej mapie miasta. Kocham Koszalin właśnie za to, że jest
miastem kultury. Kultura to nasz największy skarb, towar eksportowy
i najpiękniejsza wizytówka. Życzę wam, żeby Kreślarnia stała się klubem studenckim numer jeden. Życzę sukcesów, sukcesów, sukcesów.

Odpowiadający na pytania przewodniczącej Cukin mówił: – Pracując
nad tym muralem, czułem się jak w domu. Bardzo lubię tworzyć w Koszalinie, choć ostatnio nieczęsto miewam takie okazje. Dlatego praca
nad tymi projektami sprawiła mi ogromną przyjemność. Chciałem
przedstawić studentkę, która przerywa naukę i zaprasza koleżanki
i kolegów do wspólnej zabawy.
Sfinansowany przez PSPK mural powstał z inicjatywy studentów.
Poza przewodniczącą PSPK i Cukinem, symbolicznego odsłonięcia – poprzez przecięcie wstęgi – dokonali przedstawiciele władz
uczelni.

Podczas otwarcia na nowej scenie wystąpiły, pochodzące z Koszalina,
gwiazdy stand-upu: Jacek Stramik i Dariusz Gadowski. W Kreślarni
znajduje się nie tylko scena teatralna z zapleczem technicznym, ale
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W tym miejscu studenci mają
pierwszeństwo
Rozmowa z Remigiuszem Błaszkowem, animatorem Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia.
Kreślarnia wznowiła działalność. Jaki jest twój pomysł na to
miejsce?
– Na pewno nie będzie dyskoteki. Teraz chcemy czegoś innego.
Będzie to miejsce, które swoją działalność ma opierać na aktywności studenckiej skierowanej głównie do studentów. Grupa zapaleńców zrzeszona w kołach, organizacjach będzie miała przestrzeń do prezentowania swoich osiągnięć, realizacji pomysłów.
W ten sposób można wciągnąć kolejnych studentów do tworzenia kultury; to główne założenie. Wydarzenia komercyjne z udziałem gości z zewnątrz, takie jak np. stand-upy, przedstawienia czy
koncerty, także będą się odbywały.
Odnajdziesz się w tym miejscu?
– Historia zatoczyła koło; to samo, w tym samym miejscu robiłem
ponad dwadzieścia lat temu. Dla mnie ta praca jest więc sentymentalnym powrotem do przeszłości. Od 1999 roku byłem animatorem ruchu muzycznego. Działałem tam jeszcze, gdy Kreślarnia nie była oficjalnie klubem, tylko miejscem, w którym zespoły
mogły spotykać się, grać i ćwiczyć. Moją rolą była organizacja
koncertów, prób, dbanie o sprzęt.

Remigiusz Błaszków

Jakie wydarzenia odbędą się w Kreślarni w najbliższym czasie?
– Cieszy mnie to, że od początku złapaliśmy dobry kontakt z Parlamentem Studentów; to fajni, kreatywni młodzi ludzie. Organizowaliśmy razem otwarcie. Pierwsze kroki mamy już za sobą.
Pracujemy nad ich pomysłem grudniowej imprezy gamingowej
„POLIGRA 2”. Chodzi o turniej gry komputerowej League of Legends. Chciałbym także, aby w grudniu ruszył zespół wokalny.

Ma 44 lata. Absolwent Politechniki Koszalińskiej.
Przez 14 lat był dziennikarzem telewizji „Max”.
Od ponad 20 lat członek zespołów muzycznych, muzyk sesyjny. Do 2013 r. prowadził firmę
zajmującą się organizacją imprez, w tym obsługą
nagłośnienia i oświetlenia scen podczas koncertów, spektakli, pokazów.

W jaki sposób chcesz zachęcić studentów do aktywności kulturalnej?
– Jestem świadomy, że żyjemy w czasach, gdy social media często są stawiane przed spotkaniami na żywo. Studenci mają trochę

inne priorytety, wolny czas spędzają w wirtualnej rzeczywistości
i tam szukają propozycji kulturalnych. Jestem po to, żeby pokazać, że istnieją inne formy spędzania wolnego czasu. Do Kreślarni
można przyjść, spotkać się, pogadać ze znajomymi, a wszystko to
w luźnej, kulturalnej i twórczej atmosferze, którą razem ze studentami będziemy tworzyć.

Remigiusz Błaszków: – Jestem animatorem kultury
studenckiej. Pomogę w organizacji wydarzeń, podsunę
pomysł, stworzę nowe możliwości. Mam nadzieję, że
razem ze mną w to miejsce wróci studencki duch
i niepowtarzalny klimat. Jednym z moich priorytetów
jest przywrócenie sceny muzycznej. Wiem, że są studenci, którzy ćwiczą w akademiku. Chcę, żeby młodzi,
początkujący artyści znaleźli swoje miejsce
w Kreślarni.

Czy Kreślarnia będzie miejscem otwartym dla mieszkańców?
– Tak. Jeżeli ktoś chce zorganizować przedstawienie, koncert,
konferencję, szkolenie czy wystawę, to jest taka możliwość.
Mamy nowoczesne, estetyczne pomieszczenia, w których znajduje się niezbędny sprzęt. Mieszkańcy są w Kreślarni mile widziani.
Chodzi też o to, by tworzyć ciekawe miejsce kulturalne na mapie
Koszalina.
Cała rozmowa na: tu.koszalin.pl
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Na Politechnice Koszalińskiej
powstają technologie przyszłości
Autor: Mateusz Stankiewicz | Fotografie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Badania nad inteligentnymi materiałami do produkcji implantów, budowa prototypu urządzenia wspomagającego leczenie fotodynamiczne, produkcja elementów
do napędu mikrosatelitów kosmicznych, wydruk 3D lampy do zabytkowego Opla,
tworzenie systemu ułatwiającego uczniom naukę przedmiotów ścisłych – Politechnika Koszalińska to nie tylko kształcenie, lecz również badania naukowe i realizacja
projektów rozwojowych, wspólnie z partnerami biznesowymi.

Politechnika Koszalińska realizuje obecnie kilkanaście różnych
projektów naukowych. Oto kilka przykładów z ostatnich miesięcy.
Naukowcy z Wydziału Mechanicznego (WM) zajmą się badaniami nad udoskonaleniem jakości materiałów wykorzystywanych w instrumentarium stomatologicznym i implantologii. Badania obejmą materiały, które wykazują efekt pamięci kształtu.
Realizację sfinansuje Narodowe Centrum Nauki. Kwota dotacji
to 1.168.760 zł.
Stopy z pamięcią kształtu
Medycyna w zakresie implantologii stawia przed badaczami
ambitne wyzwania. Naukowcy starają się odpowiedzieć, które
właściwości materiału do wytworzenia implantów, a w szczególności właściwości jego powierzchni, są w stanie przynieść
oczekiwaną odpowiedź biologiczną, potwierdzoną wynikami
klinicznymi. Interakcja między materiałem a komórkami lub
tkankami powinna być dodatnia, wspomagająca gojenie się ran
oraz odbudowę i integrację tkanki.

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki, prowadzi Centrum
Szybkiego Prototypowania Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Ze wszystkimi wyzwaniami zmierzy się zespół pracowników
Katedry Inżynierii Biomedycznej, w składzie: prof. dr hab. inż.
Jerzy Ratajski, dr inż. Adam Gilewicz (kierownik projektu), dr
inż. Łukasz Szparaga, dr Ewa Czerwińska i mgr inż. Katarzyna
Mydłowska. Realizacja badań potrwa trzy lata. Projekt finansuje Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS.

Badaniami nad materiałami do wytwarzania implantów zespół
naukowców z WM zajmie się w ramach projektu „Zastosowanie koncepcji Inżynierii Naprężeń do projektowania przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów z NiTi z pamięcią kształtu”.
Projekt składa się z pakietu zadań badawczych zmierzających
do zaprojektowania gradientowych powłok opartych na węgliku cyrkonu (Zr-C).

Terapia fotodynamiczna

Rewolucja w implantach
Proces wytwarzania próbek będzie realizowany metodą binder
jetting, a w jego realizację zaangażowany zostanie zespół Centrum Szybkiego Prototypowania WM, którym kieruje prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK.

Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Informatyki (WEiI) opracowali metodę i przygotowali prototyp urządzenia wspomagającego leczenie fotodynamiczne. Pacjenci z chorobami przyzębia
i błony śluzowej jamy ustnej oraz cierpiący na choroby dermatologiczne i ginekologiczne, będą poddawani skuteczniejszej
terapii.

W obszarze inżynierii biomedycznej oczekuje się, że wytwarzanie przyrostowe, a w szczególności druk 4D, zrewolucjonizuje produkcję implantów i rusztowań inżynierii tkankowej dla
konkretnych pacjentów.

Terapia fotodynamiczna jest nowoczesną metodą, znajdującą
coraz szersze zastosowanie w medycynie, wykorzystywaną
przy leczeniu skórnych zmian chorobowych, zmian błony śluzowej, w przypadku niektórych schorzeń narządów wewnętrz-
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nych. Metoda znajduje zastosowanie w leczeniu zmian przednowotworowych i nowotworowych. Okazuje się skuteczna
w wybiórczym niszczeniu zmienionych chorobowo komórek
i zwalczaniu drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy).
Realizacja tego zadania wykraczała jednak poza obszar kompetencji lekarzy. Poszukiwali zespołu naukowców. Zadanie
wymagało interdyscyplinarnych kompetencji. Wiązało się
z koniecznością rozwiązania problemów z zakresu medycyny, optoelektroniki, elektroniki i informatyki. Jego realizacji
podjął się prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński, kierownik
Katedry Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji
na WEiI.
Projekt o zasięgu kosmicznym
Politechnika Koszalińska rozpocznie współpracę z naukowcami z Ukrainy przy projektowaniu i wytwarzaniu elementów do napędu mikrosatelitów kosmicznych. Listy intencyjne
w tej sprawie podpisali: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof.
PK i przedstawiciele Politechniki Kijowskiej i polsko-ukraińskiej firmy zajmującej się rozwojem współpracy w dziedzinie
technologii kosmicznych.
Współpraca ma dotyczyć produkcji elementów do silników
i holowników stanowiących wyposażenie satelitów (holowniki są odpowiedzialne za transport sprzętu i ładunków napędowych). Elementy holownika będą wytwarzane w Centrum Druku 3D WM – ta jednostka, którą kieruje dr hab. inż.
Tomasz Królikowski, prof. PK i prorektor ds. studenckich,
dysponuje zaawansowanymi technologami umożliwiającymi
druk 3D przy użyciu polimerów. W przyszłości jest możliwa
również współpraca przy produkcji metodą druku 3D elementów z metalu (z tytanu, aluminium i stopów). Wdrażaniem tej technologii zajmuje się wspomniane Centrum Szybkiego Prototypowania.
Korepetytor przedmiotów ścisłych
Uczelnia została wykonawcą systemu ułatwiającego uczniom
szkół podstawowych naukę matematyki i innych przedmiotów ścisłych. Naukowcy stworzą projekt urządzenia na wzór

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński ze swoim zespołem
przygotował prototyp urządzenia wspomagającego
leczenie fotodynamiczne.

Mgr inż. Katarzyna Mydłowska i dr inż. Łukasz Szparaga są
zaangażowani w badania nad udoskonaleniem jakości materiałów
wykorzystywanych przy produkcji implantów.

I

Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun (z lewej) i dr hab. inż.
Marek Jakubowski, prof. PK z dyplomem potwierdzającym
zdobycie nagrody na targach w Zagrzebiu.
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Grzegorz Kruk (w środku) i Artur Strojny ze stowarzyszenia Klasyczny Koszalin wspólnie z dr hab. inż. Tomaszem Królikowskim,
prof. PK i koordynatorem Centrum Druku 3D oglądają wydrukowaną w technologii przyrostowej lampę do zabytkowego Opla.

słuchawek z przewodnictwem kostnym. Realizacją zajmie
się Centrum Druku 3D. Realizacja projektu, realizowanego
wspólnie ze szczecińską firmą Future Genius, rozpocznie się
w pierwszej połowie 2022 r. Do szkół urządzenia trafią w nowym roku szkolnym.

kończonego już konkursu Miniatura 5 na realizację zainteresowań badawczych.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania, których celem będzie w warstwie poznawczej pogłębienie stanu
wiedzy na temat postrzegania przez rolników zmian klimatu,
stosowanych przez nich strategii adaptacyjnych i czynników,
które wpływają na ich decyzje. W warstwie metodycznej, celem jest stworzenie warsztatu badawczego do identyfikacji
i oceny czynników determinujących zachowania adaptacyjne
rolników.

Lampa do zabytkowego Opla
Również w Centrum Druku 3D powstała osłona lampy „Notek”, która zostanie wykorzystana do odrestaurowania zabytkowego samochodu. Element został już przekazany pomysłodawcom projektu – członkom Stowarzyszenia Pojazdów
Zabytkowych Klasyczny Koszalin.

Sukces na targach w Chorwacji

Element pomoże zrekonstruować model Opla Kadetta z 1938
roku. Lampa jest tak skonstruowana, że promień światła kieruje wyłącznie w dół. To umożliwiało oświetlenie drogi kierowcy,
a jednocześnie światło stawało się niewidoczne dla nadlatujących samolotów. Nie jest to duży element, co nie oznacza, że
jego wydruk był prosty. Należało opracować system scalenia
dwóch części w całość, wydrukowanie bryły nie było możliwe.

Prototyp urządzenia do odgławiania karpi, będący efektem
pierwszego etapu realizowanego na Politechnice Koszalińskiej projektu, pod nazwą „Technologia obróbki mechanicznej
karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik”, został nagrodzony złotym medalem
na 45. targach International Invention Show INOVA 2021,
które odbyły się w Zagrzebiu (Chorwacja). Nagrodzone rozwiązanie powstało we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

Sektor rolny i zmiany klimatu

Ze strony Politechniki Koszalińskiej w realizacji projektu
uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, prof. dr hab.
inż. Andrzej Dowgiałło i dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof.
PK. Jak informuje ten ostatni, obecnie prowadzony jest trzeci
etap prac. Efektem będzie realizacja prototypów i technologii
dla potrzeb obróbki mechanicznej karpi. Rozwiązania te mają
charakter unikatowy.

Dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskała grant, dzięki któremu będzie mogła prowadzić badania w zakresie zdolności adaptacyjnych sektora rolnego do zmian klimatu.
Znalazła się tym samym w gronie 694 młodych naukowców
z całej Polski, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach za-
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Uczelnie będą rozwijać morską
energetykę wiatrową
Autor: Mateusz Stankiewicz
Fotografie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Rzempek/Politechnika Gdańska

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK pod koniec listopada br.,
uczestniczyła w XII Konwencie Morskim, który odbył się na Politechnice Gdańskiej. Rektorzy
ośmiu uczelni pomorskich podpisali porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy
naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Prof. Danuta Zawadzka otrzymała Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Konwent Morski to organ doradczy Ministerstwa Infrastruktury.
W Gdańsku spotkali się przedstawiciele uczelni, które kształcą
i prowadzą badania w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w formule konsorcjum naukowego pod nazwą
„Nauka dla morza”.

naukowego na etapie oceny merytorycznej ofert oraz w fazie
budowy, eksploatacji, diagnostyki i monitoringu, zarządzania,
trwałości infrastruktury i urządzeń oraz instalacji; zarządzania
morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymania i eksploatacji.
– Po kilku dziesięcioleciach stoimy u progu wielkiej, ponownej
szansy, aby wykorzystać potencjał morski – mówił Mateusz
Morawiecki. – Przemysł morski to wielka szansa polskiej gospodarki, a dziś otwierają się przed nami nowe możliwości, które
umożliwią wykorzystanie potencjału morskiego i postawienie na
innowacyjność i inwestycje.

Osiem uczelni
Do tego grona należą: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja
Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika
Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie.

Medal Niepodległości
Podczas konwentu wręczone zostały Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczeniem tym honorowane są osoby
„zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do wzmacniania
suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności RP”. Medal z rąk premiera Mateusza Morawieckiego otrzymała między innymi prof. Danuta Zawadzka. – To dla
mnie wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie – przyznała rektor
Politechniki Koszalińskiej.

Podczas Konwentu Morskiego rektorzy podpisali „Porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”.
– Otwieramy szansę na nowe projekty naukowe związane z
gospodarką morską – oznajmiła prof. Danuta Zawadzka. – Politechnika znalazła się w doborowym towarzystwie uczelni.
Będziemy wspólnie działać na rzecz rozwoju ważnej dziedziny
polskiej gospodarki.

– Cieszę się, że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować –
mówił na zakończenie Konwentu Mateusz Morawiecki. – To, że
miałem dzisiaj okazję uczestniczyć, w tak pięknej uroczystości
jak podpisanie porozumienia przez tyle uczelni, jest niezwykle
budujące.

Wykorzystać potencjał morski
Współpraca uczelni pomorskich ma odbywać się w obszarach: doradztwa na etapie przygotowania inwestycji; nadzoru
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Zachodniopomorski Nobel
dla prof. Adama Słowika
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Katedry Inżynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, został jednym z dziewięciu laureatów tegorocznej edycji
konkursu Zachodniopomorskie Noble 2021. Kapituła konkursu uhonorowała naukowca za
osiągnięcia w naukach technicznych – „inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne
i ich zastosowania”.
Wręczenie statuetek odbyło się w auli Akademii Sztuki
w Szczecinie. Patronem przedsięwzięcia jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. – Informację o nagrodzie przyjąłem z wielkim zaskoczeniem i z wielką satysfakcją – mówi prof.
Adam Słowik, który nie mógł być obecny podczas uroczystości.
– To miłe, że praca przynosi tak okazałe owoce.
Nagroda przyznawana jest od 2000 r. przez kapitułę, czyli Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Celem konkursu jest
promocja zachodniopomorskich naukowców i ich osiągnięć.
Promocja nauki i naukowców
Nagradzane są prace o najwyższym standardzie, wdrożone lub
opatentowane i publikacje notowane na indeksie filadelfijskim.
Noble przyznawane są w kategoriach nauk: humanistycznych,
podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych.

Laureat nie mógł uczestniczyć w uroczystym wręczeniu Nobli w Szczecinie.
Statuetkę otrzymał w Koszalinie – z rąk: rektor dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK,
prof. dr. hab. inż. Wojciecha Kacalaka (pierwszy z prawej) i dr. hab. inż. Grzegorza
Bocewicza, prof. PK, dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki.

Już jako adiunkt na tym samym wydziale w 2013 r., otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka (specjalność: sztuczna inteligencja i systemy inteligentne), nadany przez
Radę Wydziału Informatyki i Inżynierii Mechanicznej Politechniki
Częstochowskiej.

Zasiadający w kapitule prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak,
rektor uczelni w latach 1993-1999, podkreśla: – Staram się inspirować naszych pracowników do upowszechniania osiągnięć
naukowych we wszelkich formach, które przynoszą uznanie dla
twórczej pracy. Nasze zespoły uzyskiwały wyróżnienia w tym
konkursie, który cieszy się zainteresowaniem środowisk naukowych i osiągnął trwały i ceniony status.

Od 2013 r. prof. Adam Słowik pracuje w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki i Informatyki.
Algorytmy bazujące na naturze

Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej (2015) i Politechniki Koszalińskiej (2017) dodaje: – Uczelni zależy na
wyzwalaniu potencjału twórczego pracowników. Wiemy,
że potencjał jest większy niż się sądzi. Dopiero sprawdzanie
możliwości twórczych daje pełny wynik. Kryteriów i miar
oceny osiągnięć jest wiele, nie mniej każde osiągnięcie jest
cenne.

Zainteresowania naukowe laureata obejmują: obliczenia przybliżone, inteligencję obliczeniową, sztuczne sieci neuronowe, logikę
rozmytą, obliczenia ewolucyjne, a w szczególności algorytmy optymalizacyjne bazujące na naturze.
Dorobek naukowy prof. Adama Słowika zawiera ponad 120 artykułów w książkach, materiałach konferencyjnych i czasopismach
z listy filadelfijskiej oraz cztery książki, w tym dwie jako edytor.
Spośród tych czterech, dwie zostały wyróżnione w ogólnopolskim
konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w kategorii
„Książka Informatyczna Roku 2016” i „Informatyczna Książka Naukowa Roku 2016”.

Siedem nobli
Dotychczas, w latach 2004-2014, naukowcy z Politechniki
Koszalińskiej otrzymali siedem Zachodniopomorskich Nobli,
w tym cztery indywidualne i dwa dla zespołów badawczych.
Prof. Adam Słowik (rocznik 1977) jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. W 2005 r. został
asystentem na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Dwa lata
później obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i uzyskał
stopień doktora w dyscyplinie elektronika (specjalność: układy
elektroniczne).

I

Komitet przyznający Noble przychylił się do opinii, że osiągnięcia
naukowe prof. Adama Słowika z 2020 r. reprezentują „oryginalny
i wartościowy wkład w dziedzinę inteligencji obliczeniowej i ukazują praktyczne zastosowanie tych technik do rozwiązywania problemów inżynierskich”.
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Windhunter Academy
potwierdza pozycję lidera rynku

Karolina Jastrzębska
z prestiżową nagrodą
GWO Young Achiver of the Year!
Autor: Andrzej Mielcarek

Karolina Jastrzębska, dyrektor zarządzająca koszalińskiej firmy Windhunter
Academy, zdobyła nagrodę GWO Young Achiever of the Year w zorganizowanym
po raz pierwszy przez Global Wind Organisation konkursie dla ośrodków szkolących
kadrę branży energetyki wiatrowej. Na całym świecie jest ich blisko 400. Pod
względem liczby wydanych certyfikatów Windhunter Academy zajmuje czwarte
miejsce na świecie, zaraz po globalnych gigantach.
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Światowa Organizacja Wiatru (ang. Global Wind Organisation; GWO) zrzesza kluczowych producentów i właścicieli
turbin, tworząc standardy bezpieczeństwa w pracy na turbinach wiatrowych.
Windhunter Academy to część mającej siedzibę w Koszalinie grupy Windhunter, zajmującej się energetyką wiatrową.
W 2013 roku uzyskała akredytację GWO jako pierwsza firma w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu wydawane
przez Akademię certyfikaty uznawane są na całym świecie.
W Polsce Windhunter Academy ma oddziały : koszaliński
i wałbrzyski. Planuje utworzenie kolejnych. Mimo angielskiej
nazwy, jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem.
W tym roku Światowa Organizacja Wiatru po raz pierwszy
w historii zorganizowała konkurs dla firm szkoleniowych
spełniających normy GWO. Celem było docenienie osiągnięć
ośrodków szkoleniowych w różnych kategoriach - wybierano
między innymi najlepsze ośrodki na poszczególnych kontynentach. Były również dwie kategorie indywidualne. W kategorii poświęconej wyróżniającym się młodym (do 30. roku
życia) pracownikom ośrodków szkoleniowych zdobywczynią
tytułu „GWO Young Achiver of the Year” została Karolina Jastrzębska, dyrektor zarządzająca Windhunter Academy.
Kandydatów zgłaszały zarządy firm, a każda rekomendacja
musiała być oparta na rozbudowanej dokumentacji, z licznymi
załącznikami opisującymi pracę danej osoby. Jury konkursu
składało się z przedstawicieli największych producentów turbin wiatrowych i kadry BHP na świecie.
producentów. Dodatkowo kursanci gaszą realny ogień oraz
pokonują tor przeszkód w zadymionej komorze.

Oto cytat z rekomendacji zarządu firmy Windhunter dla Karoliny Jastrzębskiej: „Pracę w naszym zespole rozpoczęła jako
praktykantka w wieku 20 lat, a już po trzech tygodniach zaproponowaliśmy jej stałą pracę na stanowisku office manager
& assistant of the board, na którym przez kolejne półtora roku
zdobywała praktykę i doświadczenie. Jej osiągnięcia na przestrzeni sześciu lat, a także wpływ na rozwój ośrodka szkoleniowego Windhunter Academy sprawił, iż, jesteśmy pewni, że
jest ona właściwą kandydatką do tego konkursu.”

Przejście przez wszystkie elementy infrastruktury używanej
w ośrodku pozwala poznać realne warunki, które spotykają
osoby pracujące na 100-metrowej lub wyższej turbinie wiatrowej. Podobieństwo do realnych sytuacji zapewniają podczas szkoleń również drobne z pozoru akcesoria. Kurs pomocy
przedmedycznej wykorzystuje na przykład fantomy pozwalające symulować resuscytację, ale konfrontuje on uczestników
również z widokiem ran i krwi, oczywiście sztucznych.

Karolina Jastrzębska komentuje: - Nagroda dała mi dużo satysfakcji jako młodej kobiecie w międzynarodowym środowisku, jakim jest branża energetyki wiatrowej, ale traktuję ją
przede wszystkim jako wyróżnienie dla całego ośrodka, jego
właściwej organizacji i osiągnięć. Naszym podstawowym obszarem działania jest szkolenie kadry dla branży wiatrowej,
ale mamy również ofertę dla rynku lokalnego. Naszym celem
jest wykorzystanie bogatego doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa, jakości i kultury pracy do propagowania wysokich
standardów w tych dziedzinach, również poza naszą branżą.

Karolina Jastrzębska mówi: - Jako jedyny ośrodek w Polsce
posiadamy symulator wirtualnej rzeczywistości do szkoleń
przeciwpożarowych - w Koszalinie i Wałbrzychu, przeznaczony dla firm lokalnych, techników turbin wiatrowych ale również straży pożarnej. Jest to innowacyjny system, w którym
elementy świata rzeczywistego przeniesione są do wirtualnej
rzeczywistości. Bardzo podnosi to efektywność szkolenia.
Jak wspomniała pani dyrektor, Windhunter Academy przenosi swoje doświadczenie na szkolenia użyteczne w przemyśle,
przetwórstwie spożywczym, budownictwie i drogownictwie.
– Jesteśmy w stałym kontakcie z dużymi krajowymi podmiotami tworzącymi Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego misją jest ograniczenie liczby wypadków
na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa.
My przed podjęciem współpracy z określoną firmą oferujemy jej bezpłatny audyt zagrożeń. Pomaga on przygotować
adekwatny do potrzeb program szkoleń. Nasi eksperci doradzają przedsiębiorcom przy wyborze optymalnych środków

„Wiatrówka” szkoli się permanentnie, doskonaląc umiejętności pracy na wysokości, w ograniczonych przestrzeniach,
ratownicze i przeciwpożarowe. Koszalińska Akademia stawia
na realność warunków szkoleniowych – w naszej części Europy ma najbardziej rozwiniętą infrastrukturą szkoleniową.
W Koszalinie kursanci mają do dyspozycji 20-metrową turbinę szkoleniową, dwa oryginalne symulatory piasty turbiny
wiatrowej (w niej znajdują się mocowania poruszanych wiatrem łopat), 10-metrowej platformie szkoleniowej z sześcioma systemami asekuracji pionowej pochodzącymi od różnych
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ochrony indywidualnej pracowników, takich jak kaski czy
uprzęże, wykonują również okresowe przeglądy sprzętu
– podkreśla Karolina Jastrzębska.
Szkolenia prowadzą praktycy, którzy doskonale znają
określone dziedziny na podstawie długoletniej praktyki
zawodowej: ratownicy medyczni, strażacy, instruktorzy
wspinaczkowi. Energetyka wiatrowa – podobnie jak branża oil & gas- należy do dziedzin, w których nieszczęśliwych
zdarzeń jest stosunkowo mało. Dzieje się tak dzięki silnemu naciskowi na bezpieczeństwo i higienę pracy. Tę świadomość chcemy właśnie pobudzić w innych branżach.
Szkolenia wysokościowe są przydatne wszędzie tam, gdzie
potrzebna jest umiejętność obsługi sprzętu asekuracyjnego: przy pracy na rusztowaniach, w magazynach wysokiego składu, podczas konserwacji energetycznych linii
przesyłowych, masztach telefonii komórkowej, wysokich
kominach, dźwigach budowlanych. Długo by można wymieniać.
Karolina Jastrzębska mówi: - Bezpieczeństwo pracy ma
wiele wymiarów i zależy od ogromnej liczby czynników.
Nawet tak proste z pozoru czynności jak ręczne prace
transportowe, czyli po prostu przenoszenie przedmiotów,
powinny odbywać się w bezpieczny sposób. Znaczenie ma
ustawienie ciała, sposób uchwycenia ciężaru, umiejętność
znalezienia środka ciężkości. To zapobiega urazom i zwyczajnie ułatwia pracę. My zapewniamy fachowe szkolenia
od tak podstawowych począwszy, po bardzo skomplikowane i wysoce specjalistyczne. Lista tematów stale się rozrasta. Szkolimy grupowo i indywidualnie.

www.windhunteracademy.com

/ akademiawiatru

e-mail: training@windhunter.com

/ company/akademia-wiatru

Telefon: 660 670 067

/ windhunter_academy
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OBSŁUGA RYNKU WTÓRNEGO I PIERWOTNEGO
SPRZEDAŻ | ZAKUP | NAJEM
OFERTA DEWELOPERSKA

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

NOWE BIELICE
OSIEDLE HIACYNTOWE
Komfortowe osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej i szeregowej zaprasza!

DO WYNAJĘCIA
Lokal 280 m2 na parterze z dużymi, szklanymi witrynami w centrum
Koszalina. Najlepsza lokalizacja pod bank, drogerię, handel, usługę.
Cena wynajmu: 17.800 zł netto

TATÓW - BAŁTYCKA OSTOJA
Nowe osiedle domów dwulokalowych z własnym ogródkiem,
położone na obrzeżach Koszalina, łącznie 31 budynków
mieszkalnych.

NA SPRZEDAŻ
Budynek handlowo-usługowo-biurowy z parkingiem.
Koszalin ul. Zwycięstwa (Rokosowo).
Powierzchnia użytkowa 584,5 m2. Powierzchnia działki 767 m2
Cena: 1.800.000 zł netto

KOSZALIN - ul. Kolejowa
21 mieszkań z miejscami postojowymi
w kameralnym budynku wielorodzinnym
z windą już w budowie.

NA SPRZEDAŻ
Nieruchomość zabudowana położona przy trasie nr 11 w Manowie
10 km od Koszalina. Dwa pawilony handlowo-gastronomiczne
z dużym parkingiem oraz motel w trakcie budowy.
Cena: 2.500.000 zł netto

INICIO NIERUCHOMOŚCI | Koszalin ul. Jasna 2a | Tel. 606-209-208 / 602-270-600
WWW.INICIO.NIERUCHOMOSCI.PL
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Galeria najlepszych marek

Od lat na rynku i od lat z elegancją, klasyką, a przede wszystkim wysoką
jakością. Pod jednym dachem towary najlepszych polskich producentów
odzieży, obuwia i domowych akcesoriów. W zalewie handlu internetowego
i „sieciówek”, Saturn jest ostoją handlu i miejscem, w którym znajdziesz
dosłownie wszystko, inwestując przy okazji w towary, którymi się
zachwycisz i które pozostaną z tobą przez długi czas.
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Mamy alternatywę! Saturn w każdym swoim
dziale: mody męskiej, mody damskiej, części urodowej i tej związanej z wyposażeniem wnętrz
oferuje towary inne od dostępnych powszechnie
na rynku. To swego rodzaju jakościowa przeciwwaga do tego co proponuje większość sklepów.
Stawiając na jakość, klasykę, elegancję i dobrze
skrojone fasony, nie sposób nie być klientem Saturna. Przejdźmy się zatem po galerii.
Moda damska, to jeden z czterech największych
działów sklepu. Zaopatrzyć się tu można - w zależności od sezonu - w okrycia wierzchnie, klasyczne marynarki, spodnie, eleganckie koszule,
sukienki i spódnice. Towary polskich firm z długoletnim doświadczeniem, które dbają o to, aby
tkaniny i ich skład był najwyższej jakości. Podobnie jest z obuwiem. Znajdziecie tu buty takich
producentów jak: Tamaris, Caprice, BioEko, s.Olivier i wielu innych. Wygodne, ale i modne, mają
swoich wiernych fanów, którzy co sezon wracają
po kolejne modele. Nic dziwnego, trudno wygod-
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ny, idealnie dopasowany do stopy but, zamienić na coś
podlegającego tylko modzie, a nie zawsze biorącej pod
uwagę komfort użytkowania.
Moda damska, to także szeroki wybór szali, czapek,
apaszek, opasek. Miękkie i wysokogatunkowe dzianiny
w wielu kolorach są nieodłącznym atrybutem damskiej
szafy. Torby, portfele, parasole, klasyczne i ponadczasowe, pasujące do wszystkiego, znakomite na prezenty
i upominki. Modę damską znajdziemy również na piętrze: domowe pantofle, bieliznę, nocne koszule, piżamki,
polskich producentów, a wśród nich perełki, które pokochacie od pierwszego wejrzenia, a przede wszystkim
dotyku.
Moda męska to marki premium: Pierre Cardin, Lee Cooper, Gate One czy Pioneer. Kolekcje mody męskiej
w Saturnie prezentowane są w taki sposób, aby bez
problemu łączyć ze sobą faktury i kolory. Ubranie się od
stóp do głów jest tu o wiele prostsze. Podkreślić warto,
że w sklepie jest obsługa, która pomoże w wyborze i doradzi. To wyróżnik, bo niestety w wielu sklepach musimy
sobie radzić sami. Panowie również, dobiorą w Saturnie
bieliznę, obuwie, domowe, pantofle, szale, nakrycia głowy i całą gamę akcesoriów od portfela po pasek.
Saturn to także dział drogeryjny. Najlepsze polskie firmy
kosmetyczne takie jak: Bell, Bielenda, Celia, Eveline, Ziaja
czy Joanna oferują tu najlepszej jakości produkty, które
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ma w całym regionie. Zaspokaja on potrzeby bieżące i te „na lata”.
Bez tak dobrze zaopatrzonego sklepu trudno wyobrazić sobie życie
codzienne.

trudno znaleźć w dużych marketach, proponujących tylko swoje
lub zagraniczne marki. Tuż obok, również na piętrze, ogromny wybór pościeli, poszew, ręczników, koców, obrusów, zasłon i firan.
A także wazonów, szkła i zegarów.

Saturn to jeden z najbardziej rozpoznawanych obiektów w Koszalinie, rocznie dziesiątki tysięcy osób poszukują tu dobrej jakości
towarów. Przychodząc tu, inwestują w jakość, klasykę i dobre gatunki tkanin czy wysokiej klasy sprzęt. Klienci Saturna doceniają
polskich producentów, znakomity skład, chcą wyróżnić się, nie
podążając ślepo za nowinkami. Saturn to także miejsce, w którym
znajdziecie perełki, rzeczy niezbędne i te, do których będziecie
wracać latami. Do Saturna zaglądają coraz młodsi klienci doceniając jego atrybuty: wszystko w jednym miejscu, bliskość parkingu,
niespieszna i spokojna atmosfera, w której decyzje o zakupie podejmuje się w pełnym komforcie.

Dział małego AGD i 1001 drobiazgów ściąga do Saturna wiele
osób. Odwiedzają go ci, co startują w samodzielne życie i szukają
pod jednym dachem niezbędnych akcesoriów, ci co urządzają się
na nowo, ci, którzy cenią jakość i wytrzymałość sprzętów, a także ci, co lubią klasyczne, delikatne i kunsztowne szkło i ceramikę.
Czajniki, garnki, patelnie, zestawy porcelany, kieliszki, wazy, talerze i eleganckie i klasyczne komplety sztućców firm, które swoją
klasą gwarantują solidność wykonania i znakomite użytkowanie.
Jest tu również bogato zaopatrzony dział domowej chemii. Nie
boimy się tego powiedzieć, że tak dużego działu małego AGD nie
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Saturn ul. Zwycięstwa 44, Koszalin

poniedziałek- piątek: 10-18

/ Dom Handlowy „Saturn”

sobota: 10-14
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Gruba kreska 2021,
czyli nasza ankieta
na koniec roku

Końcówka roku zawsze skłania do rozmaitych podsumowań. Z ciekawości
jaki był ten rok dla ludzi równych zawodów, zadaliśmy im kilka pytań:
Co (poza pandemią) najsilniej wpłynęło na rzeczywistość mijającego roku?
Co było dla Państwa największą radością?
Co przyniosło największy zawód?
Z jakimi nadziejami wchodzą Państwo w rok 2022?

Michał Kujaczyński,
rzecznik prasowy prezydenta Kołobrzegu
Poza pandemią? To
trudne pytanie. Epidemia zdominowała
dosłownie wszystko. Trudno nie zauważyć też kryzysu
energet ycznego,
rosnących cen gazu,
prądu i paliw. Nie
tylko nasz kraj zmaga
się z inflacją. Ten rok,
niestety, przyniósł mało
globalnych radości…

sposób poboru opłaty za nasze odpady komunalne. To spowodowało, że dobrze działający system musieliśmy zmienić
na droższy dla mieszkańców. To nie jest dobra sytuacja, gdy
przepisy nie uwzględniają potrzeb wszystkich społeczności,
ale „kołobrzeska” poprawka do ustawy została, niestety,
przez Sejm odrzucona.
Nadzieje? Osobiście chciałbym, aby polska polityka przestała skręcać w polaryzowanie społeczeństwa. Za mało w nas
dobrej woli, wiary w człowieka i tolerancji dla tych, którzy
mają inne poglądy. Chciałbym żyć w kraju, w którym tęcza
kojarzy się tylko z dziecięcymi rysunkami, a znaczek Polski
Walczącej tylko i wyłącznie z Powstaniem Warszawskim,
a nie z łysymi osobnikami, terroryzującymi wszystkich, którzy myślą i wyglądają inaczej. Nasz narodowy brak otwartości na inność oraz wypatrywanie demonów tam, gdzie ich
nie ma, prowadzi nas na skraj przepaści. Żeby jednak nie
było tak smutno – liczę, że powstrzymamy inflację, a ceny
energii zaczną się stabilizować. Ufam, że nasi piłkarze zakwalifikują się do mundialu, a koszykarze do mistrzostw
świata. Lokalnie kibicuję, aby koszykarska Kotwica wywalczyła awans do ekstraklasy.

Dla Kołobrzegu dobry był z pewnością
udany sezon letni. Turyści dopisali i po smutnych wiosennych miesiącach Kołobrzeg wrócił do życia. Sezon nie zastąpi całego roku działalności wszystkich tych, którzy żyją
z turystyki, ale pozwoli przetrwać następne miesiące.
Rozczarowań za to było kilka, ale chyba najważniejsze to
takie, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała
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Naszym Klientom, Partnerom
oraz Współpracownikom
składamy życzenia spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
Nowym 2022 Roku

zespół
Mixstal Koszalin
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Robert Dziemba, politolog, historyk,
ekonomista, redaktor naczelny portalu
Miastokolobrzeg.pl
Najmocniejszym akcentem w 2021 roku,
według mnie, był
kryzys na granicy
polsko-białoruskiej
i trwająca wojna hybrydowa. Uświadomiło to wielu osobom,
że zagrożenia znane
z „dalekich” krajów są bliżej, niż się wydawało. Czas
pokaże, czy potrafimy z tego
wyciągnąć właściwe wnioski.

ludźmi, gdy docierają opinie czytelników, dla których jest to
książka roku, czuje się radość z tego, że wykonywana praca
sprawa przyjemność również innym.
Dla mnie, jako historyka, największym zawodem jest postawa kołobrzeskiej klasy politycznej wobec tzw. kamienia
katyńskiego. W Kołobrzegu wywołał on ogromne, negatywne emocje. Nie potrafimy zagospodarować wspólnej
przestrzeni pod kątem miejsc pamięci, aby nie powodowało
to konfliktów. Odnoszę wrażenie, że nie dorośliśmy do tego,
aby wspólnie mówić o naszej przeszłości. Wciąż słychać „ja”,
„wy”, „oni”, a tak trudno usłyszeć słowo „my”.
Z nadzieją patrzę na rozwój 142. Batalionu Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie. Jestem żołnierzem obrony terytorialnej i gdy widzę, ile pracy włożono w budowę jednostki
w 2021 roku, to życzę dowództwu, moim kolegom i wszystkim „terytorialsom”, niegasnącego zaangażowania w rozwój batalionu i nasz rozwój osobisty, w służbie lokalnej
społeczności.

Moją
największą
radością
mijającego
roku
było
wydanie
książki
o historii
Bazyliki
Mariackiej.
Pracowałem
nad
nią
2 lata, a kilkanaście tygodni trwała edycja publikacji w Wydawnictwie „Kamera”. Gdy widzi się końcowy efekt po tak
długim okresie starań, po udanej współpracy z tak wieloma

Ewelina Mikielewicz, dietetyczka,
propagatorka zdrowego stylu życia, wraz
z mężem prowadzi firmę „Słoiczkowo”
kazał mi, że wcale tak nie jest. Zobaczyłam, ilu ludzi jest
chętnych, żeby jednak walczyć o siebie, swoje emocje
i zdrowie. Aż czasem, kiedy wracałam z naszego targu
w Kołobrzegu, gdzie też wystawiamy się z naszymi słoiczkami, miałam banana od ucha do ucha i wielką motywację
do dalszego działania. W końcu poczułam, że to co robię
i to nad czym ciągle ślęczę, ma sens. Że jestem potrzebna
innym – i ja, i moja wiedza. To chyba było największą radością, jaką ten rok mi dał.

Mijający rok był
dość intensywny dla
nas, bo wyszliśmy
z naszym „Słoiczkowem” do ludzi.
Nasza przygoda ze
słoiczkami zaczęła
się w zeszłym roku,
kiedy to z powodów
zdrowotnych chciałam,
żeby Damian, mój mąż,
zrobił dla nas zakwasy na
całą zimę. Gotowanie to jego
hobby. A że ja to ześwirowana dietetyczka, wiecznie dążąca do uświadamiania wszystkich, jak
ważne jest dla nas odżywianie, postanowiliśmy zmienić nasze
drogi zawodowe, połączyć siły i zrobić coś zdrowego dla ludzi. Teraz przecież najważniejszą sprawą jest dbanie o odporność. I tak też powstało „Słoiczkowo”. To spełnienie naszych
marzeń. Ja wymyślam, łączę wszystko tak, żeby było zdrowo,
a Damian przekłada to w kuchni w przepyszne słoiczki

A zawód? Nie będę oryginalna, ale widzę, że wielu ludzi
szukających teraz pomocy i pragnących zmian nie może
sobie na to pozwolić finansowo. Niemoc, jaką czuję, widząc
to i nie mając na to żadnego wpływu, powoduje, że serce
mi pęka. Że człowiek nie może pozwolić sobie na najzwyklejszy, prosty zakwas z buraka. To chyba najgorsza strona
naszej działalności, którą prowadzimy z cudowną dla mnie
intencją.
Coraz bardziej boję się, czy taka mała manufaktura przetrwa
w obliczu nowych przepisów prawa. Mam jednak nadzieję,
że uda nam się znaleźć sposób, aby móc kontynuować to, co
zaczęliśmy, i co tak fajnie się rozwija. Sprawia nam przyjemność, że „Słoiczkowo” jest tak chciane, lubiane i potrzebne.
Będziemy robić, ile się da, aby udało nam się odnaleźć w tym
„nowym” świecie.

W tym roku odzyskałam wiarę w ludzi. Żyłam w przekonaniu, że ludzie przestali odróżniać, co jest dla nich dobre,
a co złe. Owszem wiedziałam, że są świadome jednostki,
ale wydawało mi się, że jest ich coraz mniej. A ten rok po-
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Wytchnienia od
codziennych
obowiązków, czasu
z najbliższymi
i atmosfery miłości
w nadchodzące święta
życzy

A w 2022 roku zapraszamy do naszego zespołu – na
stanowiska
produkcyjne i specjalistyczne. Czekamy na Ciebie!

www.mps.koszalin.pl/praca
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Darek Jakubowski, grafik i pomysłodawca
kołobrzeskich Marianów, czyli rzeźb
przedstawiających mewy o ludzkich cechach
natomiast rozpoczęła pracę jako rezydentka na oddziale
neonatologii. Będzie pediatrą. Jestem z nich ogromnie dumny. Na drugim miejscu jest praca. Udało mi się zakończyć kilka ciekawych projektów, m.in. „Monografię Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej” Edwarda Wiśniewskiego i „Bazylikę Mariacką
w Kołobrzegu” autorstwa doktora Roberta Dziemby.

Pandemia tak zdominowała nasze życie,
że trudno znaleźć
temat, który by
ją przebił. Chyba że ludzie. Bo
w końcu to ludzie
są odpowiedzialni
za pandemię. To oni
sprowadzili na ziemię
ten kłopot i to oni muszą
sobie z nim poradzić. Ludzie są najważniejsi. Rodzina,
przyjaciele, koledzy z pracy, sąsiedzi, ale i politycy. Dlatego martwi mnie, że
dajemy się tak rozgrywać. Pozwoliliśmy się podzielić na każdej płaszczyźnie: na mądrych i głupich, na Polskę A i Polskę
B, na prawicę i lewicę, a tym roku również na zaszczepionych i niezaszczepionych. To smutne, bo coraz trudniej się
porozumieć.

Nie mogę nie wspomnieć o Marianach. W sierpniu w porcie
jachtowym odsłoniliśmy figurkę Mariana ku czci Antoniego
Szarmacha (znanego kołobrzeskiego społecznika – przyp.
red). Cieszy mnie, że Mariany stały się już symbolem Kołobrzegu. Chciałbym, żeby udawało się stawiać w mieście jedną figurkę Mariana rocznie. Ale czy tak będzie? Nie wiem,
pandemia weryfikuje wszystkie nasze plany.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się z doktorem
Hieronimem Kroczyńskim dokończyć pracę nad drugim tomem jego kroniki „11 wieków Kołobrzegu”. Znamy się od lat
i bardzo dobrze nam się razem pracuje.
Życzę sobie i Państwu, żeby wróciła normalność sprzed
pandemii. Żeby nie było podziałów i życie było spokojniejsze. Niech przyjdą lepsze czasy!

W tym roku najwięcej radości dały mi moje dzieci. Syn został inżynierem, ale nie zamierza na tym poprzestać. Córka

Jerry Bogusławski, żeglarz, rekonstruktor
historyczny, działacz społeczny
I wreszcie nastał upragniony sezon żeglarski. Ale w tym roku
raczej skromny, bardziej takie rodzinne rejsy po Zalewie
Szczecińskim. Covid, a właściwie zeszłoroczny lockdown,
spowodował, że nie zdążyliśmy odpowiednio zabezpieczyć
mojej drewnianej łodzi historycznej. No i się rozeschła. Teraz ze dwa lata postoi na brzegu, zanim znów będzie można
nią wypłynąć…

Tuż po sylwestrze
zważyłem się i dotarło do mnie, że
strasznie się upasłem.
Musiałem
więc wziąć się za
siebie: dieta, jakaś
dozwolona aktywność fizyczna itp.
Potem odbył się finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której
działam od lat z grupą „Basia
i Przyjaciele”. Przesunięty, ale na
szczęście był. WOŚP to najjaśniejszy punkt
programu zimowego. To przede wszystkim okazja, żeby
spotkać się z ludźmi, z którymi na co dzień tylko mijamy się
na ulicy. Żeby pobyć ze sobą, porozmawiać. Chwała i wielkie
uznanie dla Basi Bieli za jej niespożyte siły i energię, którą
wkłada od lat w przygotowanie finału WOŚP na Mariackiej.
Potem ruszyły prace związane z Targiem Solnym, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego, do którego należę.

A plany? Ciągle coś się dzieje, ktoś do mnie dzwoni, proponuje: zróbmy to, zorganizujmy tamto, a ja nie odmawiam. Teraz pracuję, oczywiście nie sam, przy organizacji wielkiego
wydarzenia, jakim będzie rekonstrukcja marszu chrystianizacyjnego Ottona z Bambergu przez Pomorze. To dopiero za
3 lata, ale przy skali przedsięwzięcia - to jakby jutro. Wozy
taborowe, konie, opieka weterynaryjna dla nich, kilkudziesięciu rekonstruktorów, którzy muszą zaplanować swoje
urlopy, noclegi, które trzeba zapewnić, no i trasa: Gniezno,
Szczecin, Meklemburgia, Pomorze, Wolin, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Białogard… Potrwa to ze 2-3 miesiące.
Strasznie dużo roboty i pieniędzy, które trzeba na to znaleźć.
Ale najważniejsze, żeby zdrowie było, bo na rozum już za
późno. Z wiekiem wcale nie zmądrzałem. Wciąż robię te
same głupoty, tylko wolniej!
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KompleKsowe przeprowadzKi
www.baktrans-koszalin.pl
tel. 503 119 193

Naszym obecnym
i przyszłym Klientom
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Zespół Baktrans
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Ewelina Korniowska, magister fizjoterapii,
podolog w Sanatorium Bałtyk i instruktor fitness
Mijający rok był dla mnie
rokiem w sumie... niewielkich zmian. Niewielkich, bo niewidocznych
gołym okiem, ale takich,
które mocno mnie cieszą.
W gruncie rzeczy nadal
robię to samo, ale poruszam się w innych, nowych
dla mnie przestrzeniach.
Masaż wykonuję już od 25 lat,
a od 6 zajmuję się podologią. Na
niej ostatnio mocniej się skupiałam,
a mój gabinet był gabinetem medycznym,
z fotelem i biurkiem. Łóżko do masażu przynosiłam, rozstawiałam, później składałam. I tak w kółko. Chociaż i na drzwiach, i na stronie internetowej mam informacje, że masuję, to jednak nie wszyscy to wiedzieli. Niektórzy
z moich stałych gości, widząc łóżko do masażu, nagle zaczęli
pytać: „To pani też masuje?”.

ale może też pomóc osobie, którą masuję, odzyskać kontakt z ciałem. Może w efekcie być prezentem w postaci
witalności, swobody i wreszcie prawdziwie odczuwalnego
przepływu życia.
Konsekwencją tego innego stosunku do masażu i jego „czucia” było najpierw przemeblowanie gabinetu. Pozbyłam się
dużego medycznego biurka i wstawiłam stół do masażu.
Fotel podologiczny oczywiście został, bo kocham pielęgnację i leczenie stóp. Później przemalowałam piaskowe ściany
na biało, co rozjaśniło wnętrze. Do tego przyjaciel zrobił
mi nowe, piękne meble, a ja dostałam zupełnie nową przestrzeń, którą mogłam kreować fizycznie i w tym wymiarze
duchowym, który do mnie przyszedł. Wiem, że nic nie dzieje
się przypadkiem. Wszystko wydarza się wtedy, kiedy ma się
wydarzyć.
Dodatkową sprawą była „przeprowadzka” z Joga Sfery, z moim fitnessem i zajęciami bodyART, do Przystani.
Kamil, Tomek i Karolina spotkali się ze mną pewnego
styczniowego dnia i zaproponowali współpracę. Ucieszyłam się sporą salą i widokiem na port rybacki, ale przede
wszystkim ludźmi, którzy podobnie wibrują i mają wielką
pasję życia.

I chociaż zawsze masowałam z sercem, a moi goście byli
zadowoleni i wracali do mnie, to czerwcu zaczęłam mieć
inny stosunek do masażu. „Poczułam” go bardziej i zaczęłam masować intuicyjnie - z większą uważnością i większym
wyczuciem. Poczułam, że każdy masaż jest podróżą do
wnętrza. Może być nawet powrotem do siebie. Chcę tę podróż dawać tym, którzy do mnie przyjdą, albo towarzyszyć
w niej jako ktoś, kto może zauważyć więcej. Odczułam, że
dotyk masażu może nie tylko uwolnić i rozluźnić napięcia,

Zatem… jest pięknie! Jestem w dobrym miejscu swojego
życia, szukam jego smaków i aromatów i... po prostu cieszę
się nim w mojej pracy i pasji jednocześnie. Bo życie zaczyna
mieć większe znaczenie, kiedy zrozumiesz prosty fakt, że nigdy nie dostaniesz tego samego momentu dwa razy.

Alicja Radlińska, współwłaścicielka (wraz
z mężem) salonu psiej urody Pupil w Koszalinie
kontynuować moje hobby, którym jest bieganie i aktywność
fizyczna.

Niestety mam wrażenie,
że najbardziej na naszą
obecną
rzeczywistość
wpływają różne konflikty
pojawiające się na szczeblu ogólnopolskim. W tym
kontekście
zdecydowanie
wyróżniają się dwa. Kryzys migracyjny na naszej wschodniej granicy, który jest sprawdzianem naszego
stosunku do drugiego człowieka, a także
permanentny i niezrozumiały dla większości społeczeństwa
spór z Unią Europejską.

Na szczęście w mijającym roku nie wydarzyło się nic, co
przyniosłoby mi szczególne niezadowolenie, choć sytuacja
ogólna nie napawa mnie optymizmem. Skądinąd liczę na to,
że pandemia wkrótce zostanie na tyle opanowana, że świat
wróci do normy i znów bez ograniczeń będzie można podróżować i swobodnie się przemieszczać.
W osobistym wymiarze pragnę, aby dorosłość moich dzieci
rozwijała się kwitnąco, bez żadnych większych trosk i obaw.
Żeby moja praca nadal, przynosiła mi satysfakcję, a moi
psi podopieczni i ich opiekunowie byli zadowoleni z moich
usług.

Dla mnie osobiście największą radością mijającego roku
były sukcesy moich dzieci. Dwoje z nich zostało magistrami,
a trzecie ukończyło licencjat. Cieszę się również, że pandemia nie miała wpływu na ograniczenie mojej pracy zawodowej. Satysfakcję przynosi również fakt, że udało mi się

Czekam na święta w cudownym, rodzinnym gronie. Wiosną
chciałabym pojechać do mojej ukochanej Gruzji na narty
– taki jest plan. Może się uda…
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Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
Klientom, Współpracownikom
oraz Kontrahentom

życzą
właściciele i pracownicy firmy
SCHRODER
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Anna Kamińska, właścicielka koszalińskiej
agencji nieruchomości ANKAM, która obchodziła
niedawno jubileusz 30-lecia istnienia
Ogólnie rzeczywistość
2021 roku jest w gruncie rzeczy kontynuacją
sytuacji w 2020 roku,
a wszystko jest pokłosiem pandemii. Trudno
od niej uciec, nawet jeśli
byśmy się bardzo starali.

ominęła, a wręcz rynek rozkwitł. Zacieśniliśmy jeszcze mocniej współpracę z deweloperami, postawiliśmy
na rozwój firmy i efektywne prowadzenie naszych biur
sprzedaży.
Liczę na kontynuację wzrostu budowlanego i dobry dla
branży nieruchomości rok 2022.
Prywatnie, po okresie „zamknięcia”, do którego na początku roku wszyscy zostaliśmy zmuszeni, postanowiłam wrócić z rozmachem do swoich pasji. Chodzę na
zajęcia jogi, tańca, rozwoju wewnętrznego, nie unikam
wyjazdów. Cały 2021 r. był wypełniony aktywnością.
Kiedy tylko mogłam, a więc najczęściej weekendowo,
planowałam krótkie wypady. Mam nadzieję również, że
moja nowa pasja, zwana qigongiem, będzie kontynuowana. Na nowy rok zaplanowałam sobie kilka dalszych
wojaży. Oby nam wszystkim zdrowie dopisywało i wróciła tolerancja w życiu codziennym, bo widać jej brak,
który powoduje dużo złych, zupełnie niepotrzebnych
emocji.

W mojej branży rok 2021
to czas boomu budowlanego
i związanego z nim drastycznego
wzrostu cen materiałów budowlanych,
kosztów pracy, a w konsekwencji również wzrostu cen
wszelkich nieruchomości.
W tym czasie moja agencja rozwinęła się mocno na nowym rynku, zwanym rynkiem pierwotnym nieruchomości nadmorskich, głównie apartamentów. Dużo się w tym
zakresie dzieje i wszystko wskazuje na kontynuację tego
trendu. Można powiedzieć, że moją branżę pandemia

Anna Sak, właścicielka hotelu Marina Mielno
i przytulnej restauracji Biała Dama
szkoła, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy urlopowe. Mijają tygodnie, miesiące i może nam umknąć to, co
najważniejsze. Ta chwila zatrzymania, którą był wymuszony lockdown, wbrew pozorom pokazała nam
inny wymiar bycia razem, taki może zwyczajny – niezwyczajny. Wiem już, że nie wszystko da się idealnie zaplanować, życie weryfikuje naszą codzienność.
Dlatego starajmy się żyć pełnią piersią.

Mijający rok nie należał do łatwych.
Wszystkich nas dotknęła sytuacja związana z lockdownem,
zarówno biznesowo,
jak i prywatnie. Zawodowo udało nam się
przetrwać ten trudny czas,
co w branży hotelarsko-turystycznej wcale nie było łatwe.

Doceniliśmy wspólne święta w gronie rodziny, każde
rodzinne spotkanie nabiera teraz innego, głębszego
wymiaru. Czekam więc na kolejne i na serdeczne ciepło, które przyniosą.

Natomiast czas spędzony w domu z bliskimi pokazał, jak
bardzo właśnie takiej bliskości nam na co dzień brakuje. Nasza rodzina żyje dość intensywnie: praca, dom,
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Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia
spędzonych w gronie
najbliższych,
oraz wielu sukcesów
w nadchodzącym
Nowym Roku
życzą
Właściciele i Zarząd
Agencji Ochrony
SZABEL Sp. z o.o
Koszalin ul. Morska 11,
tel. 94 346 83 31,
www.szabel.com.pl
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Attabeira Germán de Turowski, choreografka
Ponieważ ten rok
się kończy, nie
mogę nie uświadomić sobie, że to,
co robimy z pasją,
oddaniem i szacunkiem, zawsze do
nas wróci w postaci
radości, rozwoju i nowych przyjaźni. Zdałam
sobie też sprawę, że cięższa praca nie zawsze przynosi
lepsze efekty, i że jeśli nie ma chwili na zatrzymanie się i powąchanie kwiatów, to życie jest
spędzone, ale nie przeżyte. Mam nadzieję, że nadchodzący
rok przyniesie mi pracę, która sprawi, że się rozwinę, ale
także pozwoli mi robić to, co sprawia, że moja dusza jest
szczęśliwa.

Koszalin stał się moim drugim domem. Wraz z mężem i córkami odkrywamy miasto na nowo. Jestem wdzięczna, że po
kilku latach mogłam wrócić do swojego zawodu choreografa. Miałam już okazję przygotować młodych tancerzy ze
szkoły King Dance na występ rozpoczynający koszaliński
TEDx. Za mną też przygotowania do wystawienia baśni
scenicznej „Za króla Ćwieczka”. Była to wspaniała zabawa.
Mimo że aktorami są amatorzy, to spisali się na medal. Ja
za to zdobyłam nowych znajomych i relacje, które mocniej
ukorzeniają mnie w Koszalinie. Szkoda, że z powodów sanitarnych nie doszło jeszcze do premiery. Czekam na nią tak,
jak wszyscy aktorzy i pozostali twórcy widowiska.
W nowym rok wchodzę tanecznym krokiem w rytmie hip
hop, tańca nowoczesnego i latino, bo to w mojej dominikańskiej duszy gra bardzo mocno. Marzy mi się również
wystawa moich prac. Z ciekawością czekam na to, co przyniosą kolejne miesiące i liczę na to, że święta będą białe.
Uwielbiam taką mroźną, zimową aurę.

Błażej Babij, dyrektor artystyczny BassFest,
muzyk, nauczyciel gry na kontrabasie
uzmysłowiło nam, ile pracy mają organizatorzy. Był to
dla nas czas intensywnej nauki zupełnie nowych rzeczy,
zwłaszcza od strony formalnej. Na szczęście spotkaliśmy
na swojej drodze wielu życzliwych ludzi, którzy okazywali
nam bezinteresowną pomoc.

W trakcie mijającego roku największą radością
był dla mnie Koszalin BassFest,
który doszedł do
skutku. Wspólnie
z żoną pracowaliśmy nad nim blisko
dwa lata, ponieważ
pierwsza edycja miała
odbyć się w czerwcu 2020 r.

Jeśli mam powiedzieć, co sprawiło mi największy zawód, to
chyba fakt, że Koszalin przestał być miastem bez korków.
W nadchodzącym roku chcielibyśmy zrealizować kolejne wyzwania artystyczne i organizacyjne. Oczywiście
najważniejszy jest Koszalin BassFest! 2022, nad którym
właśnie zakończyliśmy prace koncepcyjne, tak więc do
zobaczenia w Filharmonii Koszalińskiej we wrześniu
2022 roku!

Jako muzycy do tej pory braliśmy udział w takich wydarzeniach w roli wykonawców. Przejście na „drugą stronę”
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Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
pomyślności
w Nowym 2022 Roku
oraz wielu sukcesów
życzy
zespół ALDOM

Foto: Piotr Lech
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Henryk Rogoziński, muzyk, przedsiębiorca
Rok 2021 minął mi błyskawicznie! Byłem skupiony na projekcie „Czekamy na Sygnał, czyli
aktorzy BTD na rockowej scenie”. Realizacja przedsięwzięcia
skupiała siedemnaście osób,
nie tylko z Koszalina, więc logistycznie ułożenie prób i zebranie
wszystkich razem graniczyło z cudem. Próby rozpoczęliśmy w marcu

w Ustroniu Morskim oraz równolegle w Koszalinie. Po
drodze były jeszcze dwa miesiące wakacji, gdy wszyscy się rozjechali, a czasu było coraz mniej. Ale udało
się – 13 listopada 2021 roku koncert odbył się w Event
Center G38!
Na następny rok mam już wiele muzycznych pomysłów i myślę, że wszystkie uda się zrealizować.
Mogę zdradzić, że jeden z nich na pewno będzie
„czarno-biały”.

Kamil Szewczyk, właściciel kawiarni Koci Miętka
Najważniejsze dla mnie
było to, że nikt z moich
bliskich nie zachorował tak, aby potrzeba
była hospitalizacja.

W końcu udało mi się też pojechać na wakacje i wypocząć, bardzo dobrze wspominam czas nad naszym morzem. Coś, co pozostawia niesmak w mijającym roku,
to zdecydowanie kłótnie i słowne potyczki miejskich
radnych. Koszalin ma mnóstwo bieżących potrzeb, dużo
inwestycji, problemów (nieczynny wiadukt, korki, problemy ze śmieciami itd.), a mimo to odnoszę wrażenie, że
radni i włodarze nie są zainteresowani realnymi potrzebami koszalinian.

Mijający rok był całkiem dobrym czasem
dla mojej kawiarni.
Zmiana lokalizacji na
pewno ożywiła ruch,
goście dopisywali, niemal
o 100 procent podniosła się
adopcja kotów. Chyba przez
pandemię i przez spędzanie większości czasu w domu, zwierzęta stały się
naszymi niezbędnymi towarzyszami. To bardzo cieszy, staliśmy
się bardziej czuli na sprawy potrzebujących zwierząt. Do tej
pory dzięki Koci Miętce 214 kotów znalazło nowy dom.

W nowy rok wchodzę z niepewnością. Zapowiadany
Nowy Ład budzi więcej niepokoju niż poczucia stabilności. Trudno prowadzi się biznes, kiedy z tygodnia na
tydzień coś drożeje, zmieniają się ustawy czy podatki.
Zastanawiam się, czy zaglądający nam w oczy kryzys,
wzrost cen, przełoży się na działanie mojej kawiarni. Życzyłbym sobie, aby mogła ona dalej istnieć, a nasz Rynek
i śródmieście tętniło życiem jeszcze bardziej niż dotychczas.

Kinga Olchowik, tancerka i trenerka, prowadzi
w Koszalinie Szkołę Tańca King Dance
Mijający 2021 rok
z pewnością był dla
mnie przełomowy.
Wiele się zmieniło
zarówno w moim życiu zawodowym, jak
również osobistym.
W mijającym
roku
w mojej firmie zmieniła się organizacja pracy.
Z początku nie były to zmiany łatwe, jednakże z perspektywy czasu wiem, że dały mi większe
możliwości i poczułam „wiatr w żaglach”.

Ta zawodowa stabilność pozwoliła mi odsunąć na plan dalszy część trosk dnia codziennego, przez co mogę czerpać
radość i czuć spełnienie w pracy. Patrząc na moją firmę
z boku, widzę jak piękne miejsce na mapie Koszalina udało się stworzyć i jak wielu ludzi może spełniać tam swoje
marzenia.
Inne spojrzenie na moją działalność zawodową umożliwiło
mi również otwarcie nowego rozdziału w moim życiu osobistym. Dzisiaj wiem, że na pewne rzeczy czasami warto jest
poczekać. Nie wdając się w szczegóły - rok 2022 będzie dla
mnie rokiem kolejnych, długo wyczekiwanych zmian.
Ten „life balance” otworzył mi głowę również na nowe
rzeczy, m.in to, że rozpoczęłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jeśli chodzi
o niepowodzenia, nie powiem, że ich nie było - zawsze jakieś są. Staram się jednak wyciągać z nich lekcje i po czasie
przemieniać w sukcesy.

Cieszę się, że zaufałam swojej intuicji i podjęłam kilka trudnych
decyzji. Dzisiaj jestem w miejscu, w którym mam cudowny zespół pracowników, a wokół siebie przyjaciół i ludzi o dobrych
sercach.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom
i Firmom Współpracującym
serdeczne życzenia – dalekich podróży, szerokiej drogi,
dużo zdrowia, sukcesów i radości!

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

JANKOWSCY

Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl
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Krzysztof Wróblewski,
prezes koszalińskiego oddziału PCK
Najsilniej na rzeczywistość minionego roku z pewnością wpłynęła
eskalacja
światowego
kryzysu.
Obserwując
sytuację, czy to na
rynkach światowych
w aspekcie gospodarczym, czy też konflikty
zbrojne albo chociażby
wciąż aktualną sytuację na
naszej granicy z Białorusią, można
stwierdzić, iż życie nie polega tylko na pogoni za pieniędzmi. Czasem sobie myślę, że obecna sytuacja na świecie to
swojego rodzaju test dla ludzkości, którego nie da się do
końca zdać pozytywnie, ponieważ w sytuacjach kryzysowych zawsze popełniamy mniejsze lub większe błędy.
Najważniejsze w tym wszystkim to pozostać człowiekiem
i być dobrym dla tych, którzy żyją obok nas, dlatego największą radością, o ile można tak to ująć, w minionym
roku była dla mnie niewątpliwie możliwość pomocy innym
– tym, którzy jej najbardziej potrzebowali.

jej w pełni zaplanować. Cieszyło przede wszystkim włączenie się w pomoc młodych ludzi, którzy mimo ciężkiej
sytuacji epidemicznej spontanicznie pomagali seniorom
w codziennych czynnościach. Ten rok pokazał, że mimo
codziennych obowiązków zawsze znajdziemy czas dla innych, a to powoduje, że jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin życia, jaki został przed nami postawiony.
Największym zawodem minionego roku było niewątpliwie dalsze trwanie pandemii. Trudno na ten czas
określić straty społeczne, aczkolwiek takowe na pewno
będą. To chociażby pogłębienie aspołeczności, spowodowanej brakiem wyjść towarzyskich, ograniczeniem
kontaktu z innymi. Mam jednak nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy, a w związku z tym w nowym roku życzę wszystkim, aby pandemia zakończyła
się, co pozwoli nam na powrót do normalności, która
znów umożliwi korzystanie z pełni życia, wychodzenie
na koncerty i mecze, wyjeżdżanie za granicę, poszerzanie horyzontów.
Nowy rok to też nowe cele. Moim mottem życiowym
jest aby w przyszłości niczego nie żałować, że czegoś się nie zrobiło, bo się baliśmy ryzyka. Wejdźmy
w nowy rok z założeniem pozytywnym. Życzę wszystkim szczęścia, bo jak się jest szczęśliwym, to wszystko inne znajduje się w odpowiedniej symbiozie.

Była to pomoc inna niż w latach poprzednich, ponieważ
została wymuszona sytuacją kryzysową i nie można było

Marta Brylińska, właścicielka roślinnej kawiarni
Poranek przy ulicy Drzymały
Mijający rok przyniósł kilka zmian
w naszym życiu,
choć niewątpliwie
otwarcie roślinnej
knajpki
w samym
środku
pandemii
było największym wydarzeniem. Kilka miesięcy wcześniej urodziła
nam się druga córka, dlatego
oba te wydarzenia bardzo wpłynęły na nasze życie i przysporzyły

nam dużo radości, ale też były wielkim wyzwaniem.
Od samego początku planowaliśmy otworzyć miejsce,
gdzie będzie można zjeść pyszne, roślinne śniadanie, jakiego w Koszalinie nie ma.
Niestety formalności nas zmiażdżyły i dotychczas działaliśmy jako kawiarnia z opcjami śniadaniowymi. ALE! Po
wielu miesiącach udało nam się dopiąć te kwestie i już
niebawem w końcu, ruszymy z tym, z czym chcieliśmy od
początku. Bardzo mocno wierzymy, że Koszalin czeka na
to tak bardzo jak my. Życzymy sobie jednego, by dzieci
nam nie chorowały oraz, byśmy mogli spełniać wszystkie
gastronomiczne marzenia i plany.
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Marta Matulewicz, pisarka
Największą radością tego roku jest
fakt, że przy wigilijnym stole spotkam się z rodziną
w stałym składzie.

została już wydana, a są to „Pocałunki pod jemiołą” - zbiór
opowiadań, utrzymanych w pięknym świątecznym klimacie.
Dwie następne premiery czekają w kolejce na nowy
rok. Jedna z nich, będzie w połowie stycznia. To również zbiór opowiadań, ale tu już klimat będzie troszkę
inny. Jestem zaszczycona, iż mogłam zaprezentować
swój warsztat pisarski w nowej odsłonie. Autorki w obu
antologiach są bardzo znane, dzięki czemu będę mogła
pokazać się w gronie najlepszych, więc towarzyszy mi
dreszczyk emocji.

Po wakacjach bardzo ucieszyło mnie
również, że moje dzieci
w nowym roku szkolnym
mogą uczestniczyć w nauce
stacjonarnej. W tym „starym”,
właśnie upływającym roku, udało
mi się podpisać trzy nowe umowy wydawnicze, z czego
jestem bardzo dumna. Jedna książka w postaci antologii,

Mam wielką nadzieje, że nowy, 2022 rok przyniesie nam
wszystkim odpoczynek i zdrowie i wiele okazji do… czytania książek.

Marta Waluk, stylistka, konsultantka w zakresie
kształtowania wizerunku
Rok 2020 to mały
falstart. Zaraz po
tym, jak podjęłam
życiową decyzję
o p r ze p r o w a d zce z Koszalina do
Warszawy i rozwoju swoich usług na
tamtejszym rynku, Covid szybko zweryfikował
moje plany. Kwarantanna
i życie „w zamknięciu” na kilka dobrych miesięcy bardzo zastopowało moje
działania. Początek 2021 roku to w dalszym ciągu odczuwanie skutków pandemii i zmian, które zaszły w życiu chyba każdego. Postanowiłam wprowadzić w życie
zawodowe propozycje nowych usług dostosowanych do

obecnych czasów, czyli pracę nad marką osobistą i rozwój usług online. Ten rok pokazał mi, że mogę pracować
z każdego miejsca na świecie, łączyć się i rozmawiać
z ludźmi w wirtualnej rzeczywistości.
Ten rok nauczył mnie również pokory i doceniania życia
tu i teraz oraz jeszcze bardziej doceniania dobrych ludzi,
którzy są wokół mnie.
A w życiu prywatnym? Ostatni rok pokazał mi, że nie ma
nic na zawsze, że tylko od nas zależy, jak pokierujemy
swoim życiem. Zaczęłam doceniać i kochać siebie. Wiem,
że kiedy jestem szczęśliwa, mogę dać szczęście innym.
Podsumowując - myślę, że każdy rok mocno nas doświadcza i ważne, byśmy mieli oczy i uszy szeroko otwarte.
Z zaciekawieniem czekam na to, co przyniesie 2022 rok.
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Michał Bieliński, propagator biegania,
pomysłodawca i organizator Leśnej Piątki
i Nocnej Ściemy
w nas świadomość, jak ważna jest nasza postawa wobec
innych. Warto odwzajemniać to, co sprawia nam radość.
Pamiętajmy też, że każdy z nas ma słabości. Dobrze jest
wyciągać wnioski z popełnionych błędów i potknięć. To
z pewnością ułatwia drogę do sukcesów.

Mijający rok dla
mnie, co nie będzie
wielkim zaskoczeniem,
związany
był z bieganiem.
Praca zawodowa
również przyniosła
wiele wyzwań i sukcesów.

Wielką motywację daje wspólne, rodzinne przygotowywanie wielu elementów, nie tylko związanych z Nocną Ściemą.
Do tego moja druga połówka - Iwona - potrafi w międzyczasie wystartować w półmaratonie i zająć najwyższe
miejsce w swojej kategorii, by chwilę później znów wracać
do kolejnych punktów organizacyjnych.

Podsumowaniem stała
się pewnością niesamowita
Nocna Ściema, która odbyła
się po raz jedenasty. To oznacza,
że minęła już dekada od jej debiutu. We wszystkich edycjach wzięło udział 7000 osób, które przebiegły łącznie
ok. 175 000 km, a to ponad trzy długości równika.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy wspólnie
wszystko przeżywać i być szczęśliwymi.
Nadchodzący rok 2022 to nowa dawka motywacji i energii
do działania. Kolejne pomysły mają coraz większą szansę
na realizację. Celem wciąż pozostaje wzbudzanie chęci do
ruchu na świeżym powietrzu, może to być zarówno bieganie, jazda na rowerze czy po prostu spacerowanie. Uczmy
się dobrych nawyków. Dajmy przykład najmłodszym.

Znów okazało się, że życzliwość i uśmiech ludzi, zarówno
bliskich i związanych ze wspólną pasją, lecz również zupełnie dotąd obcych, jest najlepszym, co może nas spotkać.
Gdy wsparcie przychodzi z każdej możliwej strony, ma
się wrażenie, że jest nierealne, aż nierzeczywiste i buduje

Paulina Romaldowska, właścicielka sklepu
z wysokogatunkową kawą i herbatą
Herkabawata
pozbawiony był możliwości organizowania pokazów kawowo-herbacianych, imprez plenerowych, to udało się
ściągnąć do nas osoby, które doceniają jakość, smak i aromat. Brak spotkań w większym gronie był dotkliwy. Liczę
na to, że wraz z nowym rokiem ta sytuacja zacznie się
zdecydowanie poprawiać i nasz krąg fanów dobrej kawy
i herbaty zacznie się dalej poszerzać.

Ostatnie lata i miesiące pokazały ogromną
moc Internetu, który
nami owładnął. Ma
to swoje pozytywne
i negatywne skutki, ale
na pewno częściej po
prostu „odnajdujemy się”
w sieci.

Postawiłam na rozwój zawodowy i pracę, cały czas tworzę nowe pomysły i angażuję się w wiele akcji charytatywnych i eventów. Prywatnie ten rok postawił przede mną
spore wyzwania. Szczególnie muszę zadbać o zdrowie, ale
nie poddaję się i otaczam się pozytywnymi myślami.

Cieszy mnie to, że mimo pandemii udało się nam utrzymać na rynku.
Choć nasz stacjonarny sklep Herkabawata,
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Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury CK 105
w Koszalinie
Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było dla
mnie oddanie do
użytku gruntownie
zmodernizowanego
amfiteatru. Jego ponowne otwarcie to
jak otwarcie sezamu
z nieprzebraną ilością
propozycji ze świata kultury i rozrywki. Obiekt taki jak
amfiteatr pozwala zaprosić do Koszalina artystów z pierwszej ligi, pokazać rozmach, oczarować publiczność i walorami dźwiękowymi,
i scenografią, i reżyserią światła - a wszystko na najwyższym
poziomie.

Dzięki tym możliwościom minione lato było jak wielki karnawał - w amfiteatrze zorganizowaliśmy nie tylko koncerty (i dla
młodszych, tu przypomnę występ Majki Jeżowskiej, i Arki Noego, i dla starszych - wystąpili: Daria Zawiałow, Kayah, Nocny
Kochanek, Sanah i wielu innych), ale i Wakacyjną Trasę Dwójki,
i Kabareton, i Koszaliński Weekend Kulturalny, i Festiwal Generacja.
Gdy teraz wspominam miniony rok, to widzę jedynie aktywa,
pasywów brak! W tej chwili planujemy sezon 2022 i na pewno
będą to wspaniałe występy. Już proszę szykować wolne terminy.
Chciałbym zachęcić do spróbowania przygody z filmem. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, to znakomita szansa dla osób, które chcą rozmawiać językiem filmu.
Tu w Koszalinie, udało się na stworzyć cykl „Artyści w czasie
pandemii”, który był odpowiedzią na to, co tu i teraz było i nadal
jest ważne.

Robert Wójciak, kierownik Hali WidowiskowoSportowej, prywatnie miłośnik sportu
Rok 2021 był dla
mnie rokiem wyjątkowym
pod
wieloma względami. Oczywiście nie
zawsze w kontekście pozytywnym,
ale pomijając aspekt
koronawirusa i wszystkich niedogodności z nim
związanych jak ograniczony
kontakt z rodziną i ze znajomymi,
pusta Hala i inne obiekty, brak wydarzeń sportowych
i kulturalnych, taka niepewność o jutro, słaby występ Polaków na Euro2020, w roku 2021, to wydarzyło się w nim
coś, co na długo zapadnie w mojej pamięci. Mianowicie:
wyprowadzka z domu 22-letniej córki. Jako ojciec przeżyłem to dość mocno (śmiech). Jak to możliwe, że moja

„mała” córeczka postanowiła wyprowadzić się na swoje?
Już? Kiedy to zleciało? Na szczęście w domu pozostała
jeszcze młodsza córka i wiem, że za kilka lat przyjdzie
także jej kolej na wyfrunięcie z rodzinnego gniazda.
A i tak wątpię, że wtedy będę gotowy bardziej. Ta sytuacja uświadomiła mi tylko, jak czas i życie szybko mijają,
ale to też przypomniała mi szalona, w tajemnicy przede
mną zorganizowana impreza na moje okrągłe 50. urodziny, za co jeszcze raz wszystkim uwikłanym w spisek,
a szczególnie moje żonie, dziękuję.
Jeśli chodzi o nadzieje na kolejny rok, to chciałabym widzieć bardzo często wypełnioną po brzegi Halę Widowiskowo-Sportową, aby w końcu wróciło normalne życie
bez maseczek, stresu i strachu o zdrowie najbliższych,
abyśmy mogli korzystać z życia tyle, ile się da. Oby kolejny rok był rokiem sukcesów, radości i szczęścia. Tego
wszystkim życzę.
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Tina Mazur, instruktorka jogi
Rok 2021 nauczył
mnie, że nic nie jest
takie, jakie zdaje się
być. Intensywność
zdarzeń mijającego
roku pozwoliła mi
wyjść poza klatkę
własnych przekonań
i dzięki temu doznać
wewnętrznej wolności.
Był to rok przełomowy.
Przekonałam się, iż przeszkody w postaci zewnętrznych okoliczności są tak naprawdę
„błogosławieństwem w przebraniu”, czyli drogocennymi wskazówkami dla rozwoju i wiedzy.

Był to też rok porzucania tzw. strefy komfortu, jednak
znacznie łatwiej jest opuścić to pozornie bezpieczne miejsce, jeśli już wiem, że jest jedynie więzienną celą. Jednocześnie towarzyszy mi uczucie wdzięczności i akceptacji
tego, co jest. Stało się ono źródłem radości ze zwykłych,
codziennych czynności, spontanicznych działań i interakcji
z ludźmi. Odkryłam życie samo w sobie jako fascynującą,
tajemniczą grę.
Wierzę, że w nowym, 2022 roku nastąpi globalna przemiana świadomości na wielu poziomach. Ludzkość odkrywa
moc uniwersalnego prawa naturalnego, opartego na zaufaniu, współpracy i miłości. Mam nadzieję, że przebudzimy
się jako społeczeństwo i wyswobodzimy spod manipulacyjnych wpływów politycznych, konsumpcyjnych i ideologicznych. Oby każdy z nas niósł pokój w sobie! Namaste!

Norman Łoziński, z wykształcenia projektant,
prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej
NORMAN
Co najsilniej wpłynęło na
rzeczywistość mijającego
roku? Oprócz pandemii
- były to wszystkie sprzężone z nią okoliczności
- strach przed chorobą lub
jej ciężkim przebiegiem, izolacja, ale też i zbliżenie z przyrodą w najbliższej okolicy - nawet nie myśleliśmy o wyjazdach,
ze względu na dobro pacjentów.

osób, które przeszły udar mózgu, a stało się tą plagą
ostatnich czasów. Jej ogromu nie zaciera nawet wizja
obecnej pandemii. Nie nadążamy z pomocą, co buduje w nas, jako firmowej rodzinie, poczucie zmęczenia,
ale nie rezygnujemy i szukamy specjalistów, którzy mogliby nas wspomóc dodatkowymi parami rąk
- a jest o nie ciężko. Dlatego nie udało nam się znaleźć
wystarczającej liczby wykwalifikowanych fizjoterapeutów w tym roku.
Z jakimi nadziejami wchodzę w następny rok? Ponieważ żyję tym, co robię, a to, co robię jest moim życiem
- największą radością dla mnie było obserwowanie
ciągłego rozwoju i możliwość pomocy chorym, którzy
walczą wspólnie z rodzinami o powrót do sprawności.
Prywatnie patrzę z nadzieją na zdaną maturę córki
i jej sukcesy w judo. Oby podium w zawodach judo
nigdy jej nie ominęło!

Co było moją największą radością w mijającym roku?
Obroniona praca magisterska mojego syna z fizjoterapii.
Co przyniosło największy zawód? Radość z sukcesów
zespołu terapeutycznego przeplata się z obserwacjami, które również mnie zasmucają. Jest coraz więcej
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Monika Różewska-Chudzik, dyrektor hotelu LEDA
SPA **** w Kołobrzegu
Nasza nowa rzeczywistość to zmiana
gościa docelowego
na osoby powyżej
16. roku życia. To
duża zmiana i wymagała od nas wielu
przemyśleń i nowej
komunikacji.
Wiele
osób pochwaliło naszą
decyzję, jednak byli również tacy, którzy mocno ją
skrytykowali.

naszych usług wynika wprost z ogólnego wzrostu cen: energii,
produktów i płac. Nie jest lekko…
Największa radość mijającego roku, to otwarcie obiektów po
lockdownie i utrzymanie całego dotychczas zatrudnionego
personelu. Jakże miło było zobaczyć naszych stałych gości przy
recepcji i usłyszeć ich słowa, że bardzo za nami tęsknili!
Po trudnym czasie dla nas wszystkich nie patrzę na nic przez
pryzmat zawodu. Cieszę się każdym dniem, kiedy mogę iść do
pracy.
Rok 2022, cóż, trudno mieć jakiekolwiek oczekiwania czy
nadzieje. Nastawiam się na trudny rok, z galopującą inflacją
i ogromnymi podwyżkami w każdej sferze gospodarki. Staram
się patrzeć pozytywnie na wszystko, licząc, że „w tym wariactwie jest metoda”, choć póki co nie wiem jeszcze jaka. Jedyne
oczekiwanie jakie mam, to powrót stabilności w życiu społecznym, a biznesowo, aby „spiął” się budżet.

Innym wyzwaniem w pracy jest obecnie duży wzrost cen
wszystkich produktów i pensji naszych pracowników. To mocno zachwiało cenami w hotelach. Denerwują mnie opinie,
zupełnie zbędne a przede wszystkim niesprawiedliwe, że hotele i gastronomia chcą się „odbić po lockdownie”. Wzrost cen

Piotr Ostrowski, prezes zarządu i redaktor
naczelny rozgłośni regionalnej Polskie Radio
Koszalin
Zmodernizowaliśmy studio R3, a dwa główne studia R1 i R2
otrzymają wkrótce najnowocześniejszy systemy routingu,
czyli nowe konsolety, mikrofony, komputery, co czyni koszaliński ośrodek radiowy najnowocześniejszą rozgłośnią w kraju. Wszystkie te inwestycje realizujemy dzięki wieloletnim
oszczędnościom na ten cel oraz znaczącemu wsparciu Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.

To był rok ogromnych
inwestycji w przyszłość, zarówno na
płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Radio, którym
kieruję, mimo pandemii, a może nawet korzystając z pewnego zastoju, dobrze wykorzystało
ten czas na inwestycje technologiczne oraz inwestycje w ludzi.
Przyjęliśmy nowych pracowników, przeszkoliliśmy ich w ramach Akademii Radiowej oraz rozwinęliśmy
nowe media, czyli redakcję internetową Radia Koszalin.

W ślad za tym, ku mojej ogromnej satysfakcji, odnotowaliśmy
w tym roku wysoką słuchalność i przychylność naszych słuchaczy, którzy uważają Radio Koszalin za najbardziej wiarygodne
źródło informacji w regionie.
Dla mnie osobiście był to także rok ważnych inwestycji. Głównie w poszerzanie kompetencji. W związku moja pasją, którą
jest winiarstwo i enologia, rozpocząłem podyplomowe studia
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wszystko po to, aby spełnić swoje marzenie: założyć na Pomorzu Zachodnim winnicę.

Budujemy nowe studio radiowe w Kołobrzegu i staramy się
o utworzenie tam - podobnie jak w Słupsku - radia miejskiego.
Tworzymy od podstaw nową redakcję terenową w Wałczu.
Zmodernizowaliśmy newsroom koszalińskiej siedziby radia
oraz dwie sale konferencyjne z całym zapleczem, w których
możemy kształcić nowe kadry. Wszystkie te inwestycje pozwalają dziennikarzom efektywniej pracować, by słuchaczom
dostarczać lepszy program.

To był całkiem dobry rok, ale mam nadzieję na lepszy, który pozwoli nam wreszcie wyjść z koszmaru pandemii. Dalego właśnie
zaszczepiłem się po raz trzeci. Także po to, aby znowu wybrać
się z żoną na kolejną enoturystyczną wyprawę.
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Monika Widocka,
prezeska Pracowni Pozarządowej
Rok 2021 był dla mnie
szczególny
i naprawdę udany. Przeżyłam
go w pełni świadomie,
odważnie i na swoich
warunkach. Na samym
początku roku wyjechałam w góry na warsztaty
rozwojowe. Miałam tam
przestrzeń, by zatrzymać się,
przyjrzeć sobie i swoim potrzebom. Był to świetny start na całe 12
miesięcy!

Rozpoczęłam działalność na rzecz rozwoju osobistego
innych, prowadzę warsztaty i spotkania rozwojowe, fotografuję, maluję, piszę. Spełniam się jak nigdy dotąd. Jestem
też ogromnie dumna ze stowarzyszenia, które prowadzę –
Pracowni Pozarządowej. Mamy wspaniały zespół. W minionym roku przeorganizowaliśmy nasze działanie i strategię, wdrożyliśmy sporo zmian. Teraz jesteśmy silniejsi niż
kiedykolwiek. Tworzymy prawdziwą drużynę.
W mijającym roku maksymalnie korzystałam z życia,
zbierając piękne, małe wspomnienia – spałam na plaży,
oglądając niesamowite niebo pełne gwiazd, tańczyłam
pod sceną festiwalu Pol’and’Rock, zjeździłam rowerem
miejskim całą Warszawę, nieustannie bawiłam z siostrzeńcami i przyjaciółmi, przygotowałam piękną galę dla
koszalińskich organizacji. To był naprawdę udany rok! Od
kolejnego oczekuję tego, że nadal będę pełna pasji, pokory, pracowitości i odwagi. Mam duży apetyt na życie. I na
daleką podróż.

2021 zapamiętam jako rok spełniania marzeń i słuchania
siebie. Podjęłam decyzję o przeprowadzce i urządziłam
wymarzone miejsce. Przemodelowałam moje życie zawodowe tak, by dawało mi jeszcze więcej radości i spełnienia.

Zosia Karbowiak, piosenkarka, kompozytorka
Poza tym, że ja, moje dzieci
i bliscy jesteśmy zdrowi
i udało nam się nie zachorować na Covid-19, moim
największym osobistym
sukcesem w tym roku jest
zrzucenie 30 kilogramów
nadwagi. Proces trwał od
marca. Od razu zaznaczę, że
choć wymagał rezygnacji m.in.
ze słodyczy, które uwielbiam, nie
był męczarnią. Lubię gotować i podobno robię to dobrze, więc po prostu
zmieniłam dietę i jem co innego. Cel finalny jeszcze przede mną, ale większość drogi mam za sobą. Czuję
niesamowitą satysfakcję, że zawalczyłam o siebie, i że się
udało. Jestem z siebie dumna!

W perspektywie zewnętrznej cieszę się, że przy praktycznie zamkniętym rynku pracy artystycznej, udało nam się
przetrwać. Wielu moich znajomych, muzyków, artystów
przechodziło i nadal przechodzi ten okres dramatycznie.
Są tacy, którzy musieli sprzedać instrumenty i zająć się dostawą pizzy. Nam się udało nie tylko nie wypaść z rynku,
ale na 22. rok działalności artystycznej zaplanować świetne wydarzenia. Kiedy rozmawiamy, jestem w Danii, tuż
przed dzisiejszym koncertem, mamy też podpisane kontrakty na przyszły rok. W sieci można posłuchać skomponowanej przeze mnie piosenki „Spróbuj”.
Przyszły rok będzie dla nas ważny, szczególnie ze względu
na to, że moja córka Frania będzie zdawać maturę, a potem egzaminy na wymarzone studia. Mam nadzieję, że do
matury zda też testy na prawo jazdy. To teraz nasz fokus.
Trzymamy kciuki!
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Wszystkim naszym Klientom,
Współpracownikom oraz
Kontrahentom
życzymy
spokojnych, pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
a także dużo szczęścia
i sukcesów w nadchodzącym
Nowym 2022 Roku
zespół
BARON
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Marcin Napierała, PR & Promotion Manager
MPS International Sp. z o.o.
Wydarzeniem, które niewątpliwie zrobiło na mnie
ogromne wrażenie, była
lutowa akcja większości
redakcji w kraju. „Media
bez wyboru”. Z jednej
strony pokazała ona, do
czego może doprowadzić
szaleńcza chęć kontrolowania wszystkiego przez
rządzących, a z drugiej – że potrafimy być solidarni, nawet jeśli
nie lubimy tej czy innej stacji, tego czy
innego dziennikarza. Niejako ciągiem dalszym
zakusów partii rządzącej do przejęcia niezależnych mediów było przeciąganie procesu koncesyjnego TVN24 i z
pewnością podobna sytuacja czeka nas na początku 2022
roku w przypadku TVN7. Mimo że nie wykonuję już zawodu dziennikarza, wciąż się nim czuję. Pewnie dlatego te
sprawy traktuję bardziej osobiście.

niem i dobrym towarzystwem. Trudno teraz planować
z dużym wyprzedzeniem jakiekolwiek wyjazdy, ale mam
nadzieję, że częściej będę decydować się na te spontaniczne. Rok 2021 to też dla mnie powrót na scenę w roli
konferansjera, czego bardzo mi brakowało. Cieszę się, że
w momentach poluzowania obostrzeń wracaliśmy do organizowania imprez, koncertów, firmowych jubileuszów.
Rozwinąłem też swoją działalność szkoleniową w zakresie
wystąpień publicznych, w czym pandemia mi niewątpliwie pomogła. Wielu z nas odbywa spotkania biznesowe
on-line i chce wiedzieć, jak dobrze na nich wypaść.
Choć trudno rozpatrywać to w kwestii zawodu – raczej
straty – miniony rok to odejścia kilku bliższych i dalszych
znajomych. To m.in. Gosia Durska, pani Małgorzata Kołowska, pan Jerzy Banasiak. Trudno pogodzić się z tak
nagłą stratą osób, z którymi było się blisko lub często się
współpracowało.
Na nowy rok patrzę z optymizmem, starając się stosować
zasadę: im mniej planów, tym mniej rozczarowań. Zamierzam korzystać z okazji, jakie podsunie mi los, pielęgnować
cenne relacje, uczyć się na błędach i ukończyć rozpoczęte
w tym roku kolejne studia podyplomowe!

W mijającym roku chyba największą radość sprawił mi
pierwszy od początku pandemii porządny urlop – taki jak
lubię: ze zwiedzaniem, słońcem, ciepłem, pysznym jedze-

Henryk Zabrocki, terapeuta, pedagog,
prezes koszalińskiego oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
w działalności: trudniej o porozumienie, konflikty są
ostrzejsze, opinie nieprzejednane. Potrzeba więcej
mądrości, roztropności, rozsądku. Staramy się dbać
o rodzinę, jako naturalne środowisko dziecka i odnosimy w tym sukcesy, ale wiele wytrwałości wymaga to,
żeby dziecko w domu poczuło się jak u siebie.

Pandemia położyła się
cieniem na wszystkich
i na wszystkim. Stała się
punktem odniesienia.
Mimo to dla TPD to był
rok wyjątkowy. Świętowaliśmy 75-lecie utworzenia oddziału. Z powodu wzrostu zakażeń galę
musieliśmy przenieść na
2022 r., ale nasze tegoroczne
kalendarium obejmuje ponad 80
wydarzeń. Powiększyliśmy zespół,
sieć placówek i zakres działalności. Odsłoniliśmy dwa murale, mamy w mieście rondo
imienia TPD. Przygotowujemy się do opracowania
raportu o sytuacji dzieci w - i po pandemii. Największy wpływ na rzeczywistość mają zmiany społeczne,
których wirus jest jednym z powodów. Widzimy to

Największym rozczarowaniem jest świat polityki, ale
jako optymista staram się pielęgnować w sobie nadzieję na zmiany z dobrego na lepsze.
Ciężko z żoną przeszliśmy w tym roku zakażenie COVID-em. Jestem przekonany, że uratowała nas szczepionka. W TPD 93 proc. pracowników skorzystało
z akcji szczepień. Życzę więc sobie i nam wszystkim,
żebyśmy w przyszłym roku przekonali innych, że warto zaszczepić się i tą drogą obniżyli poziom zagrożenia.
Trudno mi uwierzyć w powrót do dawnej normalności.
Przed nami zupełnie inny świat.
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Ewa Czapik-Kowalewska, instruktorka teatralna
i reżyserka, przewodnicząca Rady Kultury
w Koszalinie
Z radości zawodowo - artystycznych
ucieszyły
mnie sukcesy byłych
podpiecznych Studia im.
Ziembińskich m.in. Mai
Wolskiej, która zagrała
w filmie Wojciecha Smarzowskiego czy Szymona
Majchrzaka, który gra w polsatowskim serialu. W sferze
lokalnej – mnóstwo pozornie
drobnych inicjatyw twórczych, jak
choćby niedawne warsztaty sitodruku
Macieja Mazurkiewicza w ramach programu
„Start up Kultura”, czy projekty stypendialne Grety Grabowskiej. Ich prace są przykładem jak w sztukę można
fantastycznie wpleść wątki miejskie, wręcz uliczne, hisotryczne i lokalne.

W szerszej perspektywie nie czuję radości, a wręcz przeciwnie – jestem zdruzgotana tym, co się dzieje na granicy, kryzysem uchodźczym i uwikłaniem w sytuację służb
mundurowych. Obserwowanie tego, poznawanie miażdzących prognoz rozwoju sytuacji, jest dla mnie przygnębiające i niepokojące.
W moim życiu prywatnym nie było jakichś spektakularnych zwrotów akcji, ale pandemia sprawiła, że bardzo
zmieniłam swoje podejście do posiadania rzeczy. Wiele
oddałam, wyprzedałam, wciąż porządkuję otoczenie, szafy, dom. „Odgracam” przestrzeń – czas pandemii pokazał
mi, że potrzebuję jej więcej. Postawiłam na pozbywanie
się rzeczy na korzyść przeżyć. Okazało się, że nie jest to
wcale trudne, ale pouczające, bardzo ciekawe doświadczenie. 2022 rok? Na przyszły rok mam głównie plany
i nadzieje (śmiech).

Anna Makochonik, dziennikarka
Jakoś tak się zdarza, że czy tego chcę czy nie, na mojej drodze co jakiś czas pojawiają się rozmaite biedaki. W tym roku było ich wyjątkowo dużo: chorych,
bezdomnych, porzuconych. Właściwie wszystkim
udało mi się wraz z dobrymi ludźmi pomóc. Niektóre znalazły nowe, wspaniałe domy, niektóre udało
się wyleczyć, inne umieścić w azylu. I jeśli coś mnie
w 2021 roku poruszyło, to właśnie praca fundacji
prozwierzęcych, które od lat wspieram, a teraz miałam okazję podejrzeć od środka. Za słowem „fundacja”
często kryją się pojedyncze osoby, czasem niewielka
ich grupka, która zwierzakom oddaje swój czas, pieniądze, sen, zdrowie i emocje. Nie wiem, skąd biorą
na to siły fizyczne i psychiczne, jak funkcjonują i nie
wariują, widząc ogrom cierpienia, czasem śmierć podopiecznych i mając świadomość, że to jedynie kropla
w morzu potrzeb. Szczerze ich podziwiam i szanuję.
Szczególnie ciepło myślę pani Lidii Fałdydze z Fundacji Miau i Kocie Wąsy, która mnie zawstydza swoją
niezłomnością i determinacją w walce o bezdomne
koty. Sama nauczyłam się, że choćby nie wiem, jak
było trudno, warto walczyć o każde stworzenie i jak
ogromną radość przynosi każdy sukces w tej sferze.
Polecam.

Gdybym miała mówić o tym, co
na mnie zrobiło największe
wrażenie w 2021 roku w wymiarze ogólnym, byłaby to
na wskroś dołująca wypowiedź, bo trudno dziś,
żyjąc w polskiej, wykoślawionej pod każdym
względem, rzeczywistości, mieć optymistyczny
nastrój. Opowiem więc
o bliższej i trochę mniej
dojmującej perspektywie,
choć też niekoniecznie wesołej. Tak się złożyło, że ten
rok minął mi pod znakiem pomocy zwierzętom. Od dziecka są
mi one wyjątkowo bliskie. W moim rodzinnym domu był kolejno pies i trzy koty, obecnie
rezyduje tam dostojna seniorka Marcysia, a u mnie
kot wielu imion, powiedzmy, że Prot. Mają u nas
luksusy i dozgonną miłość w przeciwieństwie do
zwierzaków wolno żyjących, które jedyne co mają,
to pod górkę.
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Dla spragnionych posiadania tego wspaniałego auta mamy dobrą wiadomość: LR Defender jest dostępny
w korzystnym finansowaniu Arval a także do jazd próbnych w salonie Bońkowscy British Auto.

Land RoveR
defendeR

może być Twój już od 329 800 zł

AutoryzowAny sAlon lAnd rover I JAGuAr w szczecInIe
Bońkowscy BrItIsh Auto
ustowo 58, 70-001 szczecIn
+48 91 852 34 00

| sAlon@BrItIsh-Auto.pl

www.BrItIsh-Auto.lAndrover.pl
/ JlrBonkowscy
zAprAszAmy do nAszeGo sAlonu I serwIsu
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Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa
Codziennie jesteśmy bombardowani negatywnymi informacjami. Dlatego radości zdecydowanie szukam w Darłowie.
Tutaj jest centrum mojego
świata i tutaj angażuję
wszystkie swoje siły.

powy i nieoczywisty kierunek turystyczny. Rumunia i jej
historyczny obszar Siedmiogrodu to miejsce, które urzeka
wspaniałymi widokami i wlewa spokój w duszę.
Ale że spokój nie jest moją naturą, w tym roku postawiłem
też na zmianę wizerunku. Broda burmistrza stała się nawet przedmiotem małej publicznej debaty w Darłowie…
A dla mnie był to po prostu sposób na drobną, ale widoczną odmianę, osobistą.

Przed wakacjami dołożyliśmy wszelkich starań,
by latem wszystko wróciło do normy. W efekcie
sezon był znakomity. Mimo
że nie udało się zorganizować
największego festiwalu Media
i Sztuka, życie kulturalne znów było
tym, co wyróżniało nas na mapie regionu. Do normy wróciły też wszystkie inne
aktywności, bez przeszkód realizowaliśmy inwestycje. Ale
tym, co sprawiło najwięcej radości, był boom na rynku nieruchomości. Już w połowie roku plan sprzedaży gruntów
miejskich realizowaliśmy na poziomie przekraczającym
500 procent. A to oznacza, że za kilka lat kolejne projekty
nadmorskie napędzą rozwój naszego miasta. Mam dzisiaj
olbrzymią satysfakcję, że po latach prac koncepcyjnych,
projektowania i uchwalania planów zagospodarowania
przestrzennego, inwestorzy zaczęli budować nową markę
nadmorskiej części Darłowa - Darłówka. Stajemy się nowoczesnym kurortem.

Wracając jednak do poważnych tematów, w minionym
roku już po raz piąty zostałem wybrany do Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej,
partii do której należę od 20 lat. Udało mi się - wraz
z moim zastępcą Rafałem Nagórskim - stworzyć Koalicję
Nadmorską wójtów, burmistrzów i prezydentów nadmorskich miast i gmin. Wszystko po to, by mówić wspólnym
głosem w sprawach najważniejszych dla samorządów
pasa morskiego.
Nadzieje na 2022 rok w wymiarze samorządowym to
modernizacja oczyszczalni ścieków w Darłowie, na którą
otrzymaliśmy rządową promesę o wartości 13 milionów
złotych. Będziemy też starać się o dotacje na kolejne projekty, jak budowa nowej magistrali wodociągowej, czy
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych wzdłuż ulicy
Bursztynowej po to, żeby nadążyć za rozwojem turystycznym miasta.
W skali ogólnopolskiej przeczuwam, że dojdzie do politycznego przesilenia wiosną 2022 i tym samym do przedterminowych wyborów.

Słoneczny i rekordowy dla Darłowa sezon turystyczny
natchnął mnie także pomysłem na mój własny plan urlo-

Barbara Wysmyk, kierowniczka Działu Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Przez dwanaście miesięcy wydarzyło się
mnóstwo rzeczy, pozytywnych i negatywnych,
choć ogólnie uważam,
że 2021 rok był dla mnie
dobry. Pierwsze półrocze
zdominował „projekt działka”. Kupiłam działkę nie dlatego, że o tym zawsze marzyłam,
ale skłoniła mnie do tego pandemia.
Nie mogłam ani podróżować, co jest dla
mnie bardzo ważne, ani ze względu na ograniczenia pandemiczne realizować wielu planów zawodowych, więc znalazłam coś, co nie pozwoliło mi przeżywać pandemii wyłącznie w skupieniu na niej.

Moje myśli i działania skoncentrowały się na ogrodnictwie. Mówiąc wprost: zwariowałam na tym punkcie
i stałam się zagorzałą fanką ROD (Rodzinnych Ogrodów
Działkowych). Zgłębiałam wiedzę, czytałam mnóstwo
książek o hodowli roślin, spędzałam na działce prawie
każdą wolną chwilę. W lipcu na działce stanął domek,
a ogród odwdzięczył się za całą włożoną w niego pracę. Niesamowite jest obserwowanie z bliska mechanizmów, jakimi żyje przyroda, procesu siania i zbierania.
Nie można się jednak oszukiwać, że w upływającym
roku nie działo się nic złego. Drugą jego połowę zdominował temat kryzysu na granicy. Zwłaszcza złowieszczo wybrzmiewa on teraz, pod koniec roku, zazwyczaj
kojarzonego z pomocą, życzliwością i otwarciem na
ludzi. Bardzo mnie to porusza i przygnębia.
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Espersen
wita Święta
Drodzy Pracownicy,
dziękujemy za to,
że jesteście z nami.
Wszystkim życzymy zdrowych
świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego
Nowego Roku.

ESPERSEN POLAND Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 29, 75-124 Koszalin
ul. BoWiD 15, 75-209 Koszalin

www.espersen.com

# EspersenRozwija
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Tutaj nas znajdziecie
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
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 43a, salon Skody
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 24b, salon VW
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,
Citroën oraz 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 Forum, ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
INNE
- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny, 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 Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów, Plac pod Lipami 9
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria Kosmos,
ul. Okrzei 3
- EkoWodrol sp. z o.o. , ul. Słowiańska 13
- 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
- Kospel S.A., ul. BoWiD 24
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Zwycięstwa 126
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta,
ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Piłsudskiego 6
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- 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
- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 3
- Windhunter Academy , ul. Morska 18a
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6
RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Centrum Smaku Maredo ul. Zwycięstwa 45

- 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 Forum, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- 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
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka,
ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, ul. 4 Marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny Katarzyna Kasprzak,
ul. Kościuszki 7
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica,
ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej Edyta
Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Genobeauty Gabinet Kosmetologii Estetycznej,
ul. Asnyka 12
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Koszalińskie Centrum Stopy Pro-Cosmetica,
ul. Spółdzielcza 5
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Odrodzenia 2,
- 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
- SKIN Centrum Kosmetologii, ul. Bogusława II 3a
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium, ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej,
ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii,
Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- BiM-med Centrum Medyczne, ul. Kościuszki 2
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej Edyta
Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, ul. Śniadeckich 27a
- Millennium-Dental 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
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- 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
- Przychodnia Clinika, ul. Okulickiego 24
- 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 NZOZ, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,
ul. Bajkowa 30
HOTELE, APARTAMENTY
- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House, ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hudson Pokoje Butikowe, Połczyńska 18
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness, ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 Marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno
SKLEPY
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek Koszalin ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Dom Handlowy SATURN Koszalin ul. Zwycięstwa 44
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium,
ul. 1 Maja 14/2
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Przemysłowa 11a
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Kwiaciarnia Tatarak ul. Traugutta 24
- Kwiaciarnia Emka ul. Zwycięstwa 185
- Natura Się Opłaca - sklep ekologiczny,
ul. Poprzeczna 1a/6
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,
ul. Jana z Kolna 30
- Pracownia Florystyczna Dariusz Szwajcar,
ul. Zwycięstwa 249
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2
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
- Twój Dom - Nieruchomości ul. Kołłątaja 1B/F, Koszalin
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
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- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 14/2
- Koszalińska Agencja Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości, ul. Andersa 2
KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE,
DORADCY PODATKOWI
- Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
- Eksperci Finansowi TAGER, Pasaż Millenium,
ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro Podatkowe, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet
Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska.
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
KOŁOBRZEG
- BOKARO Salon Łazienek Kołobrzeg ul. Sienkiewicza 17F
- Interviol - sklep z wykładzinami i dywanami, Jasna 25
- Drewland , ul. Sienkiewicza 14
- Kamera Press, ul. Jasna 7
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej
dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9
- Shuum Boutique Wellness Hotel,
ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Centrum Ogrodnicze Żulicki, ul. Jedności Narodowej 30
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, ul. Portowa 41
- Manufaktura Lodów KUPIEC, ul. Wylotowa 87
- Odlodowo, ul. Zapleczna 1a
- Coffeedesk, ul. Mazowiecka 24
- Uzdrowisko Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1
- Hotel LEDA, ul. Kasprowicza 23
- Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK, ul. Rodziewiczówny 1
- Hotel Skanpol, ul. Dworcowa 10
- Barbab, ul. Zapleczna 5a
- BarberShop, ul. Waryńskiego 2
- Pracownia Fryzjerska Ilona Idczak,
Gałązka Oliwna, ul. Mariacka 12
- Medestetic, ul. Mazowiecka 24
- Cosmedical, ul. Mazowiecka 25
- Hair & Beauty Studio Kołobrzeg, ul. Źródlana 1
- Klinika Sorea, Plac 8 Marca 4
- Stomatologia, ul. Armii Krajowej 3
- Gabinety Dentystyczne Gabriela Świderek,
ul. Armii Wojska Polskiego 6c
- Endo-Dent, ul. Armii Wojska Polskiego 10 a
- Centrum Medyczne World Medica, ul. Zapleczna 3f/1
- Regionalne Centrum Kultury, ul. Solna 1
- CONCEPT Monika Buśko-Kuś, ul. Zwycięzców 13
- MOSIR, ul. Łopuskiego 38
- Dom-Hit, ul. Mazowiecka 24h
- Bram Serwis, ul. Wesoła 6
- Optyk Mianowski, Plac 8 Marca 2/1
- AT Lampy, ul. Sienkiewicza 28b
- Salon Dobrego Snu, ul. Mazowiecka 5
- Nieruchomości Morek, ul. Zwycięzców 159
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Sienkiewicza 12
- Restauracja„Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

Zdrowych oraz
pełnych miłości
Świąt Bożego
Narodzenia
życzy
Patrycja Białek
i zespół

