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Reakcja Polaków na ten stan rzeczy była bezwarunkowa.
Zanim pojawiły się pierwsze sformalizowane działania, ludzie już się organizowali, by przyjąć uciekinierów.
Także w Koszalinie wszystko odbyło się spontanicznie. Jeśli się mylę, proszę darować, ale w naszym mieście jako
pierwsze odruchem serca zareagowały zdaje się członkinie Klubu Kobiet Północnej Izby Gospodarczej z jego przewodniczącą Wiolettą Skowronek-Duda na czele. Reakcja
koszalinian na ich apele o przynoszenie do firmy MatiGlass darów przerosła najśmielsze przewidywania. Rzeczy
przeznaczonych dla uchodźców przybywało w takim tempie, że szybko trzeba było szukać pojemnego magazynu.
Na wysokości zadania stanął również koszaliński ratusz,
przyjmując na siebie koordynację działań pomocowych
w mieście.
Putin tak długo „grillował” nas i świat, że aż popadliśmy
w stan samouspokojenia. Tym większym szokiem była informacja, że 24 lutego br. rosyjska armia jednak ruszyła na
Ukrainę.

Trudno zliczyć, ile osób zaangażowało się w niesienie pomocy uciekinierom. Dla mnie oznacza to przede wszystkim celująco zdany egzamin z człowieczeństwa. Ale można również wyciągnąć inny pocieszający wniosek: mimo
wewnętrznego rozbicia społeczeństwa, ostrej polaryzacji,
jesteśmy w stanie w ważnych momentach się zjednoczyć
i wspólnie działać.

Wydawało się, że Ukraińcy byli skazani na szybką klęskę,
bo w pierwszych godzinach agresji Zachód nie kwapił się
do udzielenia im pomocy i potępienia agresora w należytej formie.

Oby to zjednoczenie wokół wspólnego celu trwało jak najdłużej, bo bez wątpienia napływ uchodźców jeszcze się
nie skończył. Zresztą pozostaną oni w Polsce długo – miesiące, może lata. Pozbawieni wszystkiego co człowiekowi
potrzebne do życia, są skazani na naszą życzliwość.

W końcu jednak na przywódców Europy, w tym szczególnie opornych a przecież tyle znaczących Niemiec, zstąpiło otrzeźwienie. Ukraińcy zaś przechodzą samych siebie,
stawiając zacięty i skuteczny opór. Demonstrują jedność
i poczucie godności, których odmawiał im w swym kłamliwym wojennym orędziu prezydent Rosji.

Nie wszystko jednak są w stanie zrobić sami obywatele.
Potrzebne jest działanie systemowe. Zorganizować trzeba
uciekinierom opiekę prawną, medyczną, szkolną, miejsca
pobytu długookresowego, zatrudnienie. To zadanie dla
państwa. Byłbym dumny, gdyby dorównało ono w sprawności i skuteczności swoim obywatelom.

Widok pocisków spadających na ukraińskie miasta wywoływał i wywołuje przygnębienie. Od pierwszych chwil było
jasne, że wojna uderzy przede wszystkim w ludność cywilną. Natychmiast ruszyły rzeki uchodźców. Największa
w kierunku Polski.

Andrzej Mielcarek
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Profesor Adam Bodnar
gościł w Darłowie
Autorzy: Artur Wejnerowski, Dawid Jasiewicz

Publiczne spotkanie w darłowskiej Poczekalni Kultury z profesorem Adamem Bodnarem, byłym rzecznikiem praw
obywatelskich, zapoczątkowało cykl wydarzeń zapowiadających reaktywowany w nowej formule „Media i Sztuka –
Festiwal w Darłowie”, który odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022 roku w Darłówku Zachodnim. Arkadiusz Klimowicz,
burmistrz Darłowa, uhonorował gościa medalem wybitym z okazji 75-lecia Polskiego Darłowa.

Przy pełnej słuchaczy sali Poczekalni Kultury rozmowę z profesorem
Adamem Bodnarem, poprowadził redaktor Cezary Łazarewicz, znany reportażysta, darłowianin z pochodzenia. Toczyła się ona wokół
pojęcia praworządności, praw obywatelskich i praktycznych skutków
zmian w polskim sądownictwie wprowadzonych w ostatnich latach.

przyznawanego przez Fundację Press. Często występuje w mediach,
komentując istotne orzeczenia sądów lub zmiany prawa. W 2020 roku
nakładem wydawnictwa Mando, przy współpracy z Bartoszem Bartosikiem, ukazała się książka profesora Adama Bodnara pt. „Obywatel
PL”, którą można było nabyć podczas darłowskiego spotkania i uzyskać autograf autora.

Gość w bardzo jasny sposób objaśniał nawet najbardziej złożone kwestie, pokazując na konkretnych przykładach, jak decyzje polityczne
przekładają się na sytuację osób poddanych działaniu systemu sądowego. Ciekawie mówił również o roli urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w krajach demokratycznych, opierając się na własnych doświadczenia z lat 2015-2021, kiedy pełnił tę funkcję w Polsce.

Adam Bodnar, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, gościł na festiwalu Media i Sztuka w 2016 roku. Podczas wieczoru w Poczekalni
Kultury wspominał udział w festiwalu jako interesujące doświadczenie i okazję do wielu inspirujących spotkań. Profesor i jego współpracownicy pełnili wówczas dyżury w specjalnie rozstawionym namiocie
przez cały czas trwania imprezy.

Profesor Adam Bodnar to prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Dał się poznać z działalności w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a później szerzej jako polski ombudsman. Zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych polskich
prawników, czego potwierdzeniem jest stała obecność jego nazwiska
w dorocznym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”. W 2021 roku
został laureatem Medalu Wolności Słowa, w kategorii „Instytucja”,

W podziękowaniu za wizytę w Darłowie i nadzieją na kolejną – być
może podczas którejś z następnym edycji festiwalu „Media i Sztuka”,
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz miasta wręczył Adamowi Bodnarowi
pamiątkowy medal wybity z okazji 75-lecia Polskiego Darłowa. Był to
również wyraz uznania władz Darłowa za konsekwentne podkreślanie
przez gościa znaczenia samorządu w ustroju nowoczesnego państwa.
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Nietypowa akcja na rzecz hospicjum
Kolejny raz mistrzynie grzebienia i nożyczek strzygły, czesały i układały włosy w szczytnym celu. Pracownia Fryzjerska
Moniki Dudy regularnie wspiera koszalińskie hospicjum, ale drugi raz zrobiła to w sposób bardzo szczególny.
Lista umówionych klientów szybko się zapełniła. Niektórzy sympatycy i sympatyczki modnych fryzur czekali, aby w ten właśnie
dzień przyjść do pracowni Moniki Dudy w Zielonym Zakątku, usiąść
w wygodnym fotelu, oddać swoje włosy w fachowe ręce, ale przede
wszystkim wrzucić datek do puszki.
Klienci mogli też w zamian za symboliczną cegiełkę otrzymać specjalnie przygotowane przez panią Monikę oraz zaprzyjaźnione z jej Pracownią firmy upominki. Przez salon przewinął się niemały tłum stałych bywalców i osób, które pierwszy raz odwiedziły to miejsce. Tego
dnia pięć fryzjerek tworzyło na ich głowach fale, loki, boby i podcięcia.
Drugi raz Pracownię swoją pracą wsparła tego dnia pani Katarzyna
Budna, zaprzyjaźniona z salonem fryzjerka na co dzień pracująca
w Karlinie.
Skąd pomysł na taką akcję? Monika Duda przyznaje, że był to spontaniczny odruch. W tym roku mimo wielu przeciwności i zawieruchy
na świecie akcję udało się powtórzyć z sukcesem. Koszalińskie Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego od dawna ma w sercu właścicielki Pracowni Fryzjerskiej szczególne miejsce. Właśnie tam, otoczona
troskliwą i fachową opieką, ostatnie chwile życia spędziła ukochana
babcia pani Moniki. Ponieważ działalność hospicjum wymaga nieustannych nakładów finansowych pani Monika pomaga i to w sposób

w jakim czuje się najlepiej. - Do udziału w akcji i symbolicznych wpłat,
nie trzeba było nikogo namawiać – przyznaje. – Niektóre klientki czekały specjalnie na ten dzień, aby dorzucić swoją cegiełkę na szczytny
cel. Niezmiernie mi miło, że w tym natłoku potrzeb, znalazły chęć i dołączyły do nas, wpierając koszalińskie hospicjum. Całą kwotę, co do
grosza, na koniec dnia przekazałyśmy na ręce pani dyrektor Grażyny
Zięby, kierującej koszalińskim hospicjum.
reklama
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„Pinokio” pobudzający
do myślenia
Autor: Adam Różański | Fotografie: Izabela Rogowska

Reżyseria najnowszej premiery Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (odbyła się ona 6 marca br.) jest dziełem
Przemysława Jaszczaka, który dał się już poznać jako twórca świetnie potrafiący nawiązać kontakt z emocjami
młodych widzów. Adaptację tekstu przygotowała Magda Żarnecka.
Przemysław Jaszczak jest absolwentem Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Filii we Wrocławiu.
Debiutował „Brzydkim Kaczątkiem” w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu w 2013 roku. Wyreżyserował spektakle w wielu polskich
teatrach m.in. w Teatrze Polonia w Warszawie, Teatrze Pinokio
w Łodzi, Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, Teatrze im. Andersena w Lublinie, Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Ma na
koncie przede wszystkim realizacje familijne oraz młodzieżowe.
Jaki jest koszaliński „Pinokio” mówi sam reżyser: - Nie zmieniamy
„Pinokia” na siłę. Opowiadamy klasyczną historię wzbogaconą
o pewne elementy uwspółcześniające, które jednak nie są dominujące. Nasz bohater dąży do zdobycia jak najwięcej pieniędzy, bo wydaje mu się, że tylko będąc bogatym, można stać się
prawdziwym. Myśli w ten sposób, bo pochodzi z ubogiego domu,
w którym mieszka Geppetto i jego przyjaciel Świerszcz. Większość wątków pozostała bez zmian. Przenosimy się więc do cyrku, fabryki zabawek, pojawi się wróżka, będzie spotkanie z kotem
i lisem, Pinokio wyląduje w brzuchu wieloryba. Uwspółcześnienie
opowiadanej historii następuje przez środki inscenizacyjne, w tym
współczesną muzykę, która towarzyszy wydarzeniom. Spektakl
jest dynamiczny, często zmienia się scenografia. Dzięki niej i grze
światła co rusz wchodzimy w nowe światy – relacjonuje Przemysław Jaszczak. - Będą sceny z lekkim dreszczykiem, przynajmniej
jeśli chodzi o poziom wrażliwości dzieci. Nie zabraknie elementów
magicznych. Gwarantujemy bogate wrażenia. Na pewno nie jest to
spektakl, podczas którego dzieci się nudzą. Dorośli również nie powinni się narzekać na brak wrażeń.
Wśród pierwszych widzów spektaklu znalazły się dzieci ukraińskie,
bo teatr zaprosił je do siebie, wyrażając w ten sposób solidarność
z obywatelami Ukrainy poddanej wojennej napaści armii rosyjskiej.

Jedna z ostatnich prób Pinokia na scenie BTD

Historia jest opowiadana klasycznie, z niewielką liczbą
elementów uwspółcześniających

Szerszą relację z przedstawienia (również fotograficzną) przedstawimy w kolejnym wydaniu naszego magazynu.

Bałtycki Teatr Dramatyczny: Carlo Colodi „Pinkio”
Premiera: 6 marca 2022 r.
Reżyseria: Przemysław Jaszczak
Adaptacja: Magda Żarnecka
Obsada: Adrianna Jendroszek, Beata Niedziela,
Dominika Mrozowska-Grobelna, Katarzyna Ulicka-Pyda,
Artur Czerwiński, Adam Lisewski, Wojciech Kowalski
Inspicjent: Izabela Rogowska
Scenografia i kostiumy: Klaudia Laszczyk
Muzyka: Urszula Chrzanowska
Reżyseria świateł: Maciej Iwańczyk
Przemysław Jaszczak, reżyser
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Premiera „Martwej natury”
na Międzynarodowy Dzień Teatru
Autor: Adam Różański | Fotografie: Izabela Rogowska

Kolejna, po cieszących się ogromną popularnością komediach: „Związek otwarty”, „Przyszedł mężczyzna do
kobiety” i „Akompaniator”, kameralna a jednocześnie przezabawna propozycja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
w Koszalinie. Tym razem to „Martwa natura” w reżyserii Zdzisława Derebeckiego.

Zdjęcia zostały wykonane podczas wczesnych prób.

„Martwa natura” to czarna komedia z wątkiem kryminalnym i zaskakującymi zwrotami akcji zagrana brawurowo przez czwórkę
aktorów: - Jestem reżyserem przedstawienia a jednocześnie gram
w tym spektaklu. Od trzech lat sam nie występowałem na scenie
i bardzo się za graniem stęskniłem – mówi Zdzisław Derebecki, dyrektor BTD. – Tekst jest znakomity. Umożliwia aktorom na wirtuozerię. Mam nadzieję, że widzowie odnajdą ją w naszej realizacji.

w dosłownym sensie. Kto kogo chce w końcu zabić – nie wiadomo! Jedno jest pewne – pełna zwrotów akcji komedia okraszona
mistrzowskimi dialogowymi „pojedynkami” aktorskimi trzyma
widzów w napięciu do ostatniej chwili… Doskonała zabawa gwarantowana!
Autor sztuki, Joe DiPietro (rocznik 1961), należy do najczęściej
grywanych współczesnych amerykańskich dramaturgów. Najbardziej znanym jego dziełem jest musical „Memphis”.

Akcja „Martwej natury” zasadza się na znanym motywie czworokąta, który w tym przypadku tworzą znany malarz, jego żona
– niedoceniona malarka, ich służąca oraz chciwy marszand.
Bohaterowie zaplątują się w morderczą sieć intryg. Morderczą

Koszaliński spektakl po raz pierwszy zostanie pokazany z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru, 26 marca br.

Bałtycki Teatr Dramatyczny: „Martwa natura”
Reżyseria: Zdzisław Derebecki
Dramaturgia: Tomasz Ogonowski
Premiera: 26 marca 2022
Autor: Joe DiPietro, przekład: Bogusław Plisz-Góral
Obsada: Bernadetta Burszta, Żanetta GruszczyńskaOgonowska, Zdzisław Derebecki , Wojciech Rogowski
Inspicjent: Izabela Rogowska
Scenografia i kostiumy: Beata Jasionek
Oprawa muzyczna: Tomasz Ogonowski
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Aneta Balwierz-Michalska

Gwarantuję swym
klientom prawne
bezpieczeństwo
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Nikola Moskal

Jej znak rozpoznawczy to promienny uśmiech. Drobna i delikatna,
reprezentując w sporach sądowych klientów swej kancelarii, potrafi
położyć na łopatki zawodników wagi ciężkiej. Zaprzecza stereotypom.
Od dziecka interesuje się techniką, choć to podobno męska
domena. Z nauki do trudnego egzaminu na rzecznika patentowego,
będącej dla wielu nieznośną mordęgą, potrafiła czerpać radość
i przyjemność. Choć dużo pracuje, ma czas dla rodziny i rozwija
pasje: sport, taniec, książki. Do tego jest bardzo aktywna społecznie
i charytatywnie. O wyzwaniach zawodu rzecznika patentowego,
pożytkach z jego pracy oraz o tym, jak znajdować czas na wszystko co
ważne, rozmawiamy z Anetą Balwierz-Michalską. Od 45 lat nazwisko
Balwierz to marka kojarząca się w Koszalinie nierozerwalnie właśnie
z tym zawodem.
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- Kancelaria, którą Pani prowadzi, obchodzi w tym roku swoje
45-lecie. Jak wyglądały jej początki?
- W roku 1977 nie było jeszcze możliwości założenia w Polsce prywatnej kancelarii patentowej. Mój tato rozpoczął wtedy pracę w niszowym zawodzie rzecznika patentowego i ten
moment uznajemy za symboliczny początek kancelarii. Możliwość utworzenia jej w obecnej formie pojawiła się dopiero
w kwietniu 1991 roku. Nie było to zresztą proste, bo początki
funkcjonowania kancelarii to pokój w prywatnym mieszkaniu
i konieczność załatwienia mnóstwa pozwoleń. To były początki gospodarki rynkowej i wszystko było nowe, wymagało
przecierania szlaków. Ramy prawne dla działalności rzeczników
również dopiero się kształtowały. Ale najistotniejszy był wspomniany roku 1977, bo wtedy wszystko się zaczęło: od pracy
taty na etacie rzecznika patentowego.
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- Tak jak i obecnie była to Polska Izba Rzeczników Patentowych powołana ustawą o rzecznikach patentowych z 9 stycznia 1993 r. Izba określa między innymi obowiązki rzeczników,
w tym wyznacza zakres czasowy obligatoryjnych szkoleń.
W ten sposób dba o wysoki poziom kompetencji swoich członków. Nie wyobrażam sobie zresztą, by w naszym zawodzie ktoś
zaniedbywał obowiązek szkolenia. Prawo zmienia się bardzo
dynamicznie i trzeba za tymi zmianami nadążyć.
Ja lubię szkolenia, bo nawet jeśli tematyka wykładu wydaje
się znana czy wręcz oczywista, to zawsze pojawiają się nowe
aspekty, nad którymi warto się pochylić i tak na prawdę zawsze
można dowiedzieć się czegoś nowego. Wymiana doświadczeń
ma kapitalne znaczenie, bo oszczędza nam czasu na „wyważanie otwartych drzwi”. Szkolenia pomagają w samorozwoju.
Świadomy swej roli rzecznik dba o poziom swojej wiedzy nawet
bez wskazówek ze strony Izby.

- To, że tato był na etacie, oznaczało, że wykonywał pracę dla
jednego podmiotu?
- Nie, wiele firm potrzebowało wsparcia rzecznika patentowego, choćby ze względu na liczne zgłaszane wówczas wnioski
racjonalizatorskie, ale również wynalazki i wzory użytkowe.

- Swego czasu głośno było o tzw. deregulacji różnych zawodów. Czy dotknęło to również środowisko rzeczników?
- Na szczęście nie. Twierdzę tak z pełnym przekonaniem, bo
są zawody wymagające naprawdę ogromnej, specjalistycznej
wiedzy. Nasz do nich należy. Ktoś bez wymaganego przygotowania i doświadczenia może klientowi zaszkodzić. Sama spo-

- Kto na początku lat 90. XX wieku sprawował pieczę nad zawodem rzecznika patentowego?
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tykałam się z takimi sytuacjami, gdy pełnomocnicy klientów
nie będący rzecznikami patentowymi robili kardynalne błędy
skutkujące przegraniem przez klienta spaw sądowych. Zdaję
sobie sprawę, że brak deregulacji utrudnia dostęp do wykonywania tego zawodu, ale w tym przypadku działa to na
korzyść klientów.
- Część czynności wykonywanych wcześniej wyłącznie
przez rzeczników mogą wykonywać osoby spoza środowiska.
- Urząd Patentowy dopuszcza reprezentację adwokatów
i radców prawnych przy rejestracji znaków towarowych.
To nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Z całym szacunkiem dla adwokatów i radców, oni nie są tak zagłębieni
w tej tematyce, jak jesteśmy my. Nie znają na przykład całego orzecznictwa, które kształtuje praktykę dochodzenia
ewentualnych roszczeń. Dla nich to tylko kolejna dziedzina prawa, którą się zajmują. Komuś może się wydawać, że
zgłosić znak towarowy to prosta rzecz. Wypełniam formularz i już, żadna filozofia. Tyle, że nawet przy zgłaszaniu
znaku są takie aspekty, które mogą się wydawać błahe,
a które później okazują się kluczowe, gdy dochodzi do egzekwowania praw wynikających z ochrony. Wtedy okazuje
się, że wniosek był tak sformułowany, że właściwie nie zawierał błędów, ale zakres ochrony jest tak wąski lub wręcz
odbiegający od tego co jest klientowi potrzebne. Czasami
tak bardzo, że de facto uniemożliwia egzekucję jego praw
wyłącznych.
- Pojawiają się nawet firmy, które oferują zgłoszenie znaków towarowych przez Internet.
- Teoretycznie każdy może oferować takie usługi, ale oczywiście te firmy nie działają jako pełnomocnicy, jedynie przygotowują dokumenty, które klient składa sam i dalej sam
brnie przez procedurę uzyskania – lub nie - ochrony. Trzeba
zadać sobie tylko pytanie, ile z tych znaków rzeczywiście
uzyska ochronę. A przede wszystkim, czy uzyskana ochrona
rzeczywiście zabezpiecza interes klienta. Kiedy chorujemy
na serce, idziemy do kardiologa a nie na przykład pediatry.
Po coś istnieje specjalizacja, prawda? Tak samo zasada ta
działa w naszym zawodzie. Najgorsze jest to, że klienci korzystając z takich internetowych ofert mają przekonanie, iż
dołożyli wszelkich starań, aby uzyskać ochronę i nie mają
świadomości o jej wąskim zakresie czy też, w skrajnym przypadku, jej zupełnej nieprzydatności.
- Mam wrażenie, że zawód rzecznika patentowego należy
do tych, w których ogromne znaczenie ma nauka w drodze
praktykowania pod okiem kogoś z dużym doświadczeniem.
- Rzeczywiście. Nie wszystkiego można nauczyć się z książek. Tym bardziej, że każdy przypadek powinno się traktować indywidualnie. Każde zgłoszenie wynalazku czy wzoru
użytkowego wymaga wiedzy książkowej, ale i doświadczenia, bo każdy zgłaszany przedmiot ma swoją własną charakterystykę. Każdy casus prawny to suma zaistniałych okoliczności i przepisów, na jakich możemy się oprzeć w danej
sprawie. Tak więc dobrze jest mieć mentora. Zresztą ustawowo istnieje taki wymóg. Chodzi o trzyletnią obowiązkową
aplikację, którą trzeba odbyć w kancelarii rzecznika patentowego. To jest czas na podglądanie pracy mentora i nabieranie właściwych nawyków, tego wszystkiego, co trudno opisać i skodyfikować, a co decyduje później o profesjonalizmie
pracy i zdolności szybkiej, prawidłowej oceny określonych
zadań. To ma kapitalne znaczenie.

Aneta Balwierz-Michalska
– Europejski Rzecznik Patentowy. Posiada uprawnienia
do występowania przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) i EPO (Europejski Urząd Patentowy).
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia
podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej).
Zagadnieniami prawa własności przemysłowej zajmuje
się od ponad 30 lat. Od 2004 roku właścicielka Kancelarii
Patentowej Aneta Balwierz-Michalska (www.balwierz.pl)
mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 3/5. Obecnie Członek Okręgowej Rady
Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Członek Północnej Izby Gospodarczej.
Tradycje zawodowe związane z prawem własności przemysłowej sięgają w jej rodzinie roku 1977, a Kancelaria
Patentowa Aneta Balwierz-Michalska jest kontynuacją
kancelarii patentowej założonej przez ojca pani
Anety – Ryszarda Balwierza.

Zeskanuj,
aby zapisać dane
kontaktowe
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- Pani miała wielkie szczęście. Uczyła się Pani przy tacie. Od
jakiego momentu przyglądanie się jego pracy nie wynikało
tylko z ciekawości, a stało się początkiem edukacji adeptki?
- Ja od najmłodszych lat interesowałam nowinkami technicznymi. Mówi się o kobietach, że nie lubią techniki i jej nie rozumieją. Ja zaprzeczam temu stereotypowi. Zawsze chciałam
wiedzieć, jak rozmaite rzeczy są zbudowane i jak one działają. Jako dziecko dowiadywałam się tego najczęściej od taty,
ale również czytając na tematy techniczne. Pamiętam sytuację, kiedy chciałam coś skleić i dałam za dużo kleju. Tato
stwierdził wtedy, że „najlepiej trzyma taki klej, którego nie
ma”, a więc kiedy dajemy jego cienką warstwę. Niby oczywiste, ale nie każdy o tym wie. „A dlaczego to tak działa?”
- zawsze mnie interesowały takie rzeczy. Mocno zaangażowałam się w poznawanie pracy rzecznika patentowego, kiedy poszłam na studia, już wtedy pomagałam w kancelarii.
Później podjęłam studia podyplomowe w tym zawodzie i w
tym momencie było jasne, że na sto procent pójdę w ślady
taty. Rozpoczęłam więc pod jego okiem aplikację, którą musi
przejść każdy adept, zanim przystąpi do egzaminu państwowego.

I

ite formularze i wysyła je Internetem. Obecnie już nie trzeba
w każdej istotniejszej sprawie jechać do Warszawy. Również
kontakt z urzędami i klientami jest prosty i szybki. Pandemia upowszechniła wiele narzędzi komunikacyjnych, które
oszczędzają mnóstwo czasu. Nawet tak prosta rzecz jak zdalne udostępnianie pulpitu pozwala pokazać dokumenty i rysunki, ułatwia objaśnianie rozmaitych kwestii i tak naprawdę
zastępuje znakomicie spotkanie w realu.
- Odnoszę wrażenie, że dobry rzecznik patentowy wykonuje
na rzecz klienta mnóstwo pracy polegającej na „rozgryzaniu”
przepisów, rozmaitych szczegółów…
- Ja to uważam za kluczową kwestię. Obsługuję klientów
w taki sposób, w jaki sama chciałabym być obsługiwana, będąc klientką innych specjalistów, a nie zawsze tak jest. Klient
ma prawo do kompletnej informacji, by mógł w pełnym komforcie podejmować decyzje. Ja wiem, jak poruszać się w gąszczu informacji i przepisów, klient nie musi i zapewne nie chce
tego robić. To są moje zadania. I robię tak, chcąc zagwarantować obsługę na najwyższym poziomie. Dlatego również
podejmuję się roli pełnomocnika, choć nie każdy rzecznik
to robi. Załatwiam w imieniu klienta sprawy od A do Z, czyli
prowadzę je od początku do końca. Również wnoszę opłaty
za klientów. Czasami, gdy są one wysokie i podatkowo jest
to korzystniejsze dla klienta, instruuję klientów, jak mogą je
wnieść sami.

- To ponoć trudny egzamin?
- Najtrudniejszy jaki zdawałam w życiu. Ale co ciekawe, przygotowując się do niego poznałam przyjemność uczenia się.
Chodząc do szkoły podstawowej czy średniej, czasami również na studiach, uczymy się wielu rzeczy, bo musimy, bo ktoś
każe. I prawda jest taka, że rzadko czerpiemy z tego przyjemność. Tymczasem ucząc się do egzaminu - wydawać by się
mogło nudnych rzeczy, bo przepisów - czerpałam z tego radość. Stopniowo coraz lepiej rozumiałam cały system, poznawałam sposoby rozwiązania rozmaitych problemów. Zauważyłam również, że zapamiętuję poznawane treści bez wysiłku.
Egzamin zdałam jako jedna z dwóch najlepszych osób. Ale tak
jak mówiłam, lubię szkolenia i poszerzanie wiedzy. Lubię również dyskusje z innymi rzecznikami, bo z nich również można
wyciągnąć dużo korzyści.

- Jakie znaczenie ma kwestia wnoszenia przez Panią opłat
w imieniu klientów?
- Można powiedzieć, że gwarantuję w ten sposób moim klientom bezpieczeństwo. Istną plagą są bowiem rozsyłane przez
naciągaczy pisma, których celem jest wyłudzenie pieniędzy
jako rzekomo koniecznych opłat do uzyskania ochrony swoich praw wyłącznych. Są to wyrafinowane praktyki – często podrobione pisma Urzędu Patentowego zawierają godło
Urzędu, pieczątkę i podpis eksperta, który pracuje lub pracował w Urzędzie Patentowym! Od oryginału takie „wezwanie”
różni się zazwyczaj tylko numerem rachunku bankowego, na
który należy przelać pieniądze. Ściganie takich praktyk przez
prokuraturę przynosi niestety słabe efekty, bo wciąż pojawiają się kolejne fale podobnych pism. Inna forma naciągania
to już formalnie legalne ale w praktyce nieuczciwe wezwania do płatnych wpisów w rozmaitych rejestrach. Wszystko jest w nich tak zamotane, że klient nie zorientuje się, iż
chodzi o nic nie dający prywatny rejestr. Moi klienci, powierzając mi prowadzenie kompletnych spraw, a więc również
opłat, mają pewność, że nie zapłacą ani złotówki więcej niż
muszą.

- Rzecznicy konsultują się z sobą na bieżąco?
- Oczywiście. Różne punkty widzenia bywają inspirujące.
- Wracając do czasu Pani aplikacji. Kancelaria była wciąż
ulokowana w prywatnym mieszkaniu, czy już w wynajętym
biurze?
- Wtedy już mieliśmy własne biuro w centrum miasta. Wcześniej jak już wspomniałam kancelaria mieściła się w jednym
z pokoi mieszkania w bloku. Tato warunki do prowadzenia
działalności miał niezwykle trudne. Nie mieliśmy na przykład telefonu, bo wtedy było to wręcz dobro luksusowe i w
zasadzie nieosiągalne. Do klientów dzwonił z budki telefonicznej! Większość spraw załatwiał korespondencyjnie.
Dużo pisał na maszynie. Trochę łatwiej mu było, kiedy pojawiły się pierwsze komputery. Nie były to oczywiście komputery takie jak obecnie. Kto pamięta jeszcze edytor tekstu
TAG, który działał w trybie graficznym, a więc jako nieliczny
uwzględniał polskie znaki diakrytyczne? Windows 3.1 to
była rewelacja i prawdziwa rewolucja. Ale wtedy wszystko
było nowe, pierwsze.

- W pracy rzecznika patentowego obok skrupulatności
i systematycznie poszerzanej wiedzy ważna jest również
ciągłość, bo mówimy o długo trwających, czasami wielomiesięcznych procedurach. Kobiety są tutaj w gorszym położeniu, jeśli chcą na przykład urodzić dziecko. Jak Pani sobie
poradziła, kiedy znalazła się w takiej sytuacji?
- Nie wiem, jak sobie radzą inne rzeczniczki. W moim przypadku było tak, że pracowałam dosłownie do ostatniej chwili.
W piątek zamknęłam biuro, w niedzielę urodziłam. Bardzo
szybko wróciłam do pracy. Pamiętam jak gdzieś na dwa tygodnie przed terminem porodu pewien klient popatrzył na mnie
okrąglutką i z troską powiedział „To już chyba niedługo….
Będzie córka czy syn?”. „Córka” – odpowiedziałam. „No, tak
przypuszczałem”. „Dlaczego tak pan pomyślał?” - zapytałam.
„Bo córki zabierają mamom urodę…”. (śmiech)

- Komputery bardzo ułatwiają Pani życie?
- Nie wyobrażam sobie bez nich pracy. Wykonuję wiele rzeczy pięć-dziesięć razy szybciej niż robiło się to na początku
lat 90. Dużo łatwiejsza jest edycja dokumentów. Dostępne
są zdalnie bazy danych. Komputerowo wypełnia się rozma-
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- Dlaczego?
- Wypadłabym po prostu z rynku. Pamiętam, że kiedy w 2004
roku zmarł tato, moja konkurencja – wiedząc, że ja przejmę
kancelarię, więc będzie zachowana ciągłość jej działania – zaczęła obdzwaniać naszych klientów i proponując swoje usługi. „Czy chcą Państwo, byśmy zajęli się państwa sprawami?”.
Jasne, że klienci chcieli, bo potrzebowali pomocy rzecznika
patentowego. Jeśli nie byli bliżej zorientowani w sytuacji, przystawali na takie propozycje.
- W przypadku długiego urlopu macierzyńskiego byłoby pewnie podobnie?
- Bez wątpienia. Dlatego musiałam wrócić szybko. Ale wiążą się
z tym również miłe wspomnienia. Tuż przed porodem rozesłałam do moich klientów, znajomych i współpracowników, również zagranicznych, informację o mojej czasowej absencji. Kiedy
po miesiącu „zgłosiłam się na posterunku” ponownie, dostałam
mnóstwo gratulacji, ciepłych słów i życzeń, także z zagranicy.
- Zdarzały się w Pani karierze rzecznika jakieś humorystyczne
zdarzenia?
- Było ich sporo. Kiedyś jechałam z klientem do Warszawy
porannym pociągiem. Mieliśmy wyznaczoną wygodną porę
rozprawy, nic nie zapowiadało kłopotów. Aż tu nagle, już pod
Warszawą, pociąg zatrzymuje się w malutkiej miejscowości.
Tory zablokowane, bo jakiś strajk… Czas płynął, robiło się niebezpiecznie, do rozprawy zostało 45 minut. Wysiedliśmy, żeby
poszukać taksówki. Miejscowość była taka mała, że taksówek
tam nie było. Ale oto cud, jakaś jedna stoi. Biegniemy, patrzymy, w środku siedzi mężczyzna. Bez żadnej wątpliwości Dariusz
Michalczewski. Siedzi i rozmawia przez telefon. Poprosiliśmy
kierowcę, żeby przywołał dla nas inną taksówkę. Tłumaczy
nam, że taksówka musiałaby przyjechać z Warszawy i zajmie to
co najmniej pół godziny a później drugie tyle dojazd na miejsce.
Do rozprawy zostało 30 minut… Co tu robić? Pan Michalczewski ulitował się i odstąpił nam kurs. Z drogi zadzwoniłam
do Urzędu Patentowego, uprzedziłam o sytuacji. Udało się
wszystko załatwić jak należy.
Inna śmieszna sytuacja związana z załatwianiem spraw w Warszawie. Pojechałam z klientem, który zabrał z sobą syna. Tym
razem musieliśmy wyjechać dzień wcześniej, ponieważ rozprawa była z samego rana. Mieliśmy dwa pokoje w hotelu. Rano
przy śniadaniu podeszła recepcjonistka i poprosiła o dane do
faktury, bo „mąż zapomniał”. Wyglądaliśmy widocznie w trójkę
jak rodzina… W pierwszej chwili palnęłam bez zastanowienia
”ale to nie mój mąż, to mój klient” . W tym momencie zrozumiałam dwuznaczność moich słów i doszłam do wniosku, że
tłumaczenie tylko pogorszy moją sytuację. (śmiech)

- Nie popisał się taktem…
- Nie poczułam się dotknięta, bo kobieta w końcówce ciąży
nie wygląda przecież kwitnąco. Jest spuchnięta, zmęczona.
A stereotyp, do którego odwołał się ten pan, również jest powszechnie znany. Śmiałam się z tego, choć zdaję sobie sprawę z faktu, że w niektórych osobach mogłam budzić litość…
(śmiech). Z drugiej strony inny klient mi powiedział, że jak na
mnie patrzy, to chyba zacznie namawiać żonę na kolejne dziecko, więc chyba jednak nie było tak źle.

- Czasami życie przynosi śmieszne sytuacje…
- Albo sympatyczne niespodzianki (śmiech). Wspominam na
przykład takie zdarzenie. Wyszliśmy z klientem z rozprawy,
dwie sprawy wygrane jedna po drugiej. Klient dzwoni do żony
zadowolony. Nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z faktu, że słyszę to, co mówi. „Ta pani rzecznik wygląda na taką niepozorną
osobę, a taka z niej modliszka...”. To był w gruncie rzeczy duży
komplement. Chodziło o to, że strona przeciwna miała świadka, mężczyznę z gatunku tych, że co to nie on. Wyluzowany,
pewny siebie, widzi po drugiej stronie drobną blondynkę jako
pełnomocnika... Sądził pewnie, że z zasady jest w tej sytuacji
górą. Tymczasem tak go zaczęłam cisnąć, że stopniowo z nadętego balonu uszło całe powietrze, a pan zrobił się malutki.
Klient bardzo zadowolony, że blondynka utarła nosa zarozumialcowi i wygrała trudny spór.

- Po jakim czasie wróciła Pani do pracy?
- Już po miesiącu. Z tym, że to była praca nieco inna niż przed
narodzinami córki. W biurze pojawiałam się tylko na spotkaniach i po niezbędne dokumenty, dużo pracowałam w domu.
Dla mnie praca w trybie zdalnym nie jest niczym szczególnym, bo ja tak działałam przez długi czas już kilkanaście lat
temu. Nie jest to łatwe, ale da się. Gdybym zamknęła kancelarię na pół roku albo rok, mogłabym jej już nie otwierać
z powrotem.
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Fot. Iza Rogowska

- Klienci Pani kancelarii to tylko koszalinianie i Pomorzanie?
- Mam klientów z całej Polski, a także z zagranicy.
- Są tacy, którzy systematycznie rejestrują coś nowego?
- Tak, najczęściej wynalazki i wzory użytkowe. To są moi ulubieni klienci. Ciągłość współpracy powoduje, że nie trzeba
wszystkiego od początku tłumaczyć, nie trzeba klienta wprowadzać we wszystko od nowa. Ale to nie znaczy, że innych
klientów traktuję gorzej, po prostu przy stałych klientach jest
łatwiej. Wszystkich obsługuję na tym samym, mam nadzieję
wysokim poziomie.
- Stali klienci na pewno mają świadomość, że warto rejestrować znaki bez zwłoki…
- Zazwyczaj wiedzą albo dają się przekonać, ale niektórzy podchodzą w ten sposób: „Jestem małą firmą, mam inne koszty, nie
będę zgłaszać znaku, bo jeszcze mnie na to nie stać”. A później
przeżywają szok, bo ktoś ich uprzedził i po cwaniacku wykorzystał zwłokę. Przykład marki „Ekipa” jest idealny do pokazania,
dlaczego warto starać się o ochronę swoich praw jak najszybciej. Przypomnę, że Ekipa to firma od lodów, prowadzona przez
grupę młodych ludzi. Kiedy zgłosili w Urzędzie Patentowym
swój znak towarowy, okazało się, że ubiegła ich konkurencja,
firma mniej znana. To była niewielka różnica czasu, ale pierwszeństwo ma ten, kto pierwszy zgłosi znak. Teoretycznie istnieje procedura sprzeciwu, jeśli są ku temu podstawy prawne.
W przypadku Ekipy podstawową przesłanką była zła wiara, bo
konkurencja wiedziała, że ten znak jest rozpoznawalny i używany przez kogoś innego. Z tym, że w procedurze sprzeciwowej nie można użyć argumentu złej wiary jako podstawy prawnej. Można jej użyć dopiero w postępowaniu unieważniającym.
Czyli dysponując tylko taką jedyną przesłanką najpierw musimy poczekać aż nieuczciwy konkurent uzyska ochronę i dopiero wtedy zacząć proces unieważniania. Ale są to sprawy, które
ciągną się nawet latami. Dopóki nie podważymy i unieważnimy
czyjegoś prawa do spornego znaku, to on korzysta z ochrony
a nie my. Jeśli konkurent zechce złożyć w sądzie pozew o naruszanie jego praw, może się tak zdarzyć, że sąd w postępowaniu zabezpieczającym w bardzo krótkim czasie zabroni nam
używania naszego znaku! Zanim proces się skończy i zanim
zakończy się kwestia unieważnienia znaku konkurencji mogą
minąć lata, a my przez ten czas nie będziemy mogli używać naszego znaku! A jeśli nie uda nam się udowodnić przesłanki złej
wiary, co z zasady jest trudne, możemy przegrać sprawę! Sprawa Ekipy wciąż trwa i zapewne potrwa jeszcze długo, będzie
dużo kosztować. A przecież można było tego w prosty sposób
uniknąć.
- Czyli warto rejestrować znaki towarowe natychmiast. I pewnie warto również monitorować rynek, by sprawdzać, czy ktoś
się pod nas nie podszywa?
- Podbieranie znaków nie jest rzadkie. Czasami duże firmy żerują na mniejszych, bo wiedzą, że nie będzie ich stać na długoterminowe batalie. Monitorowanie znaków pojawiających się
w danej branży ma sens, bo pozwala szybko reagować i na czas
zgłosić sprzeciw. Można to robić samemu, ale wątpię, by ktoś
był w stanie co tydzień ściągać Biuletyn Urzędu Patentowego
zawierający kilkaset stron nowych znaków i systematycznie go
analizować. Pomijam kwestię tego, że trzeba wiedzieć, na co
należy zwrócić uwagę. Sensowniej jest zdać się w tej kwestii
na rzecznika patentowego w ramach kompleksowej obsługi.
Niektóre kancelarie, w tym moja, mają programy komputerowe, które pomagają monitorować sytuację i szybko reagować
w imieniu klientów.

Taniec to jedna z pasji pani Anety Balwierz-Michalskiej.

- Ponoć do nadużyć dochodzi nawet na platformach handlu
internetowego.
- Bywa tak w przypadku towarów znanych na rynku od lat,
które produkowane są na przykład w Chinach a handluje nimi
wiele podmiotów. W końcu ktoś wpada na pomysł, żeby taką
rzecz zarejestrować jako własny wzór przemysłowy i uzyskać
ochronę w Urzędzie Patentowym. Jeśli dojdzie do rejestracji,
tylko ten jeden handlowiec sprzedaje odtąd towar „legalnie”
(przynajmniej w teorii, w praktyce znowu mamy złą wiarę). Inni
zostają na lodzie. Duże platformy sprzedażowe, jak na przykład
Amazon, stawiają na produkty markowe i chronione prawami wyłącznymi. Weryfikują towary pod względem tego, czy
sprzedająca towar firma jest właścicielem wzoru albo znaku.
W ten sposób można zmonopolizować obrót określonymi rzeczami, bo kiedy platforma dostanie potwierdzenie rejestracji
danego wzoru przemysłowego albo znaku towarowego, blokuje aukcje innych sprzedających. Oczywiście w momencie gdy
się udowodni, że uzyskanie prawa wyłącznego nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa poprzez np. unieważnienie uzy-
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skanej ochrony, aukcje są odblokowywane, ale cały ten proces
jest długotrwały i przez to niestety generuje straty. Dlatego
warto zawczasu trzymać rękę na pulsie i szybko reagować na
próby uzyskania nienależnej ochrony.

więcej czasu poświęcić na przygotowanie umowy licencyjnej i poprosić o wsparcie rzecznika patentowego, niż ponosić straty, które wielokrotnie przekraczają koszt pomocy
fachowca.

- A czy można zastrzec dzieło sztuki?
- Jeśli to jest pojedynczy egzemplarz to zasadniczo przysługuje mu ochrona prawno-autorska. Ale jeżeli to jest jakieś nowe
dzieło, które można powielać i wytwarzać w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, można je zgłosić jako wzór przemysłowy. Jak ciekawostkę podam fakt, że muzea próbowały swego
czasu obejmować ochroną w postaci znaków towarowych dzieła sztuki powstałe dawno – takie jak na przykład obraz „Dama
z łasiczką” czy też „Bitwa pod Racławicami”. Chciały, żeby nikt
inny nie używał takich obrazów choćby w reklamie. Urząd Patentowy odmówił ochrony, wychodząc z założenia, że dobra
narodowe nie mogą być zastrzegane w ten sposób. Powstaje
pytanie, czy można umieszczać takie dzieła na koszulkach? Myślę, że można, gdy nie narusza to praw autorskich. To trudny
obszar prawa i bardzo skomplikowany, bo opiera się na wielu
przepisach. Dlatego używam sformułowania „myślę, że można”.
Każdą sprawę trzeba analizować indywidualnie. Trzeba brać
pod uwagę takie ustawy jak Prawo Własności Przemysłowej,
Ustawa o prawach autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeks cywilny itp.

- Prowadzi Pani mnóstwo spraw, często skomplikowanych,
pochłaniających dużo uwagi. Przy tym wciąż poszerza Pani
swoją wiedzę, uczestniczy w szkoleniach, ugruntowuje doświadczenie. Z drugiej strony, śledząc Pani media społecznościowe, można się przekonać, że jest Pani bardzo aktywna
pozazawodowo. Taniec, sport, akcje charytatywne, samorząd
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – jako członek Okręgowej Rady, Do tego Klub Kobiet Północnej Izby Gospodarczej, Koszalińskie Towarzystwo Edukacyjne prowadzące społeczną Naszą Szkołę… Jak Pani to wszystko godzi?
- Można pracować od rana do wieczora, ale to zazwyczaj kończy się źle. Niejeden się już o tym przekonał. Ja bym tak nie
chciała. Lubię swoją pracę, ale lubię też mieć czas dla rodziny
i dla siebie. Aktywność sportowa, czyli nordic walking, bieganie (pochwalę się - w zeszłym roku „zrobiłam” w ten sposób
ponad 1100 km) i taniec to wszystko pomaga mi złapać równowagę między rzeczywistością zawodową a prywatną. Kiedy
w pracy zdarzają się chwile napięcia, stres, presja czasu, sama
myśl o tym, że za parę godzin wyjdę z domu ze słuchawkami
na uszach z włączonym audiobookiem i pobiegnę do lasu, już
mi przywraca równowagę. To dobre dla zdrowia fizycznego
i psychicznego, bardzo to lubię. Trzeba mieć czas dla rodziny,
pracy i dla siebie. Mnie się udaje to pospinać, bo umiem dobrze
zorganizować czas.

- Wśród usług rzecznika patentowego jest ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków
towarowych. A na czym polega dochodzenie roszczeń? O jakie sytuacje chodzi?
- Najczęściej mamy do czynienia z podobieństwem znaków
czy wzorów przemysłowych, choć oczywiście naruszanie wynalazków czy wzorów użytkowych nie należy do rzadkości.
Wtedy wkraczamy my, rzecznicy, i dochodzimy praw naszych
klientów. Ja w takich przypadkach staram się załatwiać sprawy polubownie, bo tak jest taniej i szybciej. Ale jeśli trzeba iść
do sądu, nie unikam tego. Od lipca 2021 roku zaczęły funkcjonować w Polsce sądy specjalizujące się w sprawach ochrony
własności przemysłowej. Jest ich pięć: w Warszawie, Gdańsku,
Poznaniu, Lublinie i Katowicach. Sprawy podmiotów z Koszalina trafiają do Gdańska, ale generalnie o właściwości sądu rozstrzyga siedziba pozwanego. Jeżeli chodzi o naruszenie praw
dotyczących wynalazków i wzorów użytkowych to od tego jest
tak zwany sąd techniczny – w Warszawie. Nastąpiła specjalizacja sądów i to jest zmiana korzystna. Z pewnością z czasem
orzecznictwo stanie się bardziej jednolite. Do tej pory podobne
sprawy bywały rozpatrywane w różnych sądach w diametralnie różny sposób. Jedyną niedogodnością jest fakt, że wiąże się
to z podróżami i czasem z nimi związanym. Ale z drugiej strony
lepiej pojechać gdzieś dalej, ale mieć pewność, że zwyciężą logiczne argumenty.

W miarę możliwości angażuję się także we wspieranie akcji charytatywnych związanych ze zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi. Zwierzęta kocham od zawsze. Jako dziecko chciałam być
weterynarzem. Pomimo że moja kariera zawodowa poszła w zupełnie innym kierunku, staram się wspomagać organizacje pomagające zwierzętom, mając świadomość tego, że to my, ludzie,
mamy obowiązek je chronić i o nie dbać. Takie wartości staram
się także przekazać moim dzieciom np. organizując w ich szkole
zbiórki karmy.
Także Klub Kobiet PIG jest dla mnie odskocznią od codzienności. Działalność charytatywna Klubu Kobiet, kiedy między
innymi poprzez tak zwane internetowe bazarki czy występy
w spektaklach charytatywnych zbieramy pieniądze dla chorych i potrzebujących, daje mi dużo satysfakcji. Klub Kobiet
jest zresztą znakomitą inicjatywą, bo udzielamy sobie nawzajem wsparcia i dzielimy pozytywną energią. Przy okazji pozwalam sobie zaprosić zainteresowanych i sympatyków Klubu
Kobiet do odwiedzenia na Facebooku profilu Klub Kobiet PIG
Koszalin i Sympatycy.
- Jaką rolę zagra Pani niedługo w kolejnym charytatywnym
przedstawieniu zatytułowanym „Za króla Ćwieczka”?
- Premiera spektaklu odbędzie się 3 kwietnia br. Miała się odbyć
w listopadzie, ale ze względu na pandemię została przesunięta.
Mam nadzieję, że tym razem się uda. W spektakl jest zaangażowanych wielu koszalińskich przedsiębiorców i nasze dzieci. Całość spina Ewa Turowska. Główne role pozostawiam lepszym
ode mnie aktorom, wolę być „mistrzynią drugiego planu”, ale
sam udział w przedstawieniu razem z moją córką to świetna
zabawa. Jako dama dworu gram w paru scenach, wygłaszam
krótkie kwestie, ale przede wszystkim tańczę i tu przydaje się
moje hobby taneczne (śmiech). Najważniejsze, że będziemy
mogli pomóc choremu chłopcu, na którego leczenie zbieramy
pieniądze.

- Licencje, franczyza, to też są dziedziny, w których można
uzyskać pomoc rzecznika patentowego?
- Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o licencje na znaki towarowe, wpis tych licencji do rejestrów Urzędu Patentowego,
tym również zajmuje się rzecznik patentowy. Można oczywiście ściągnąć z Internetu szablon umowy licencyjnej i w
takiej postaci ją zawrzeć. Ona będzie „dobrą umową”, ale do
momentu aż zaczną się jakieś problemy. Wtedy się okazuje,
że takie porozumienia lepiej jest pisać indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretną sytuację i konkretne okoliczności.
Skutki złych umów licencyjnych mogą być dotkliwe, bo klient
obiektywnie może mieć rację, ale liczy się to, co zawiera dokument. Dla sądu to jest najważniejsze. Lepiej więc trochę
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„Za króla Ćwieczka” to kolejne przedstawienie charytatywne, w które zaangażowała się nasza
rozmówczyni. Tym razem zagra ona rolę damy dworu. Premiera widowiska (przełożona z powodu
pandemii) zaplanowana jest tym razem na 3 kwietnia br.

- Wspomniała Pani wcześniej o audiobookach. Jakie książki
lubi Pani najbardziej?
- Generalnie czytam od zawsze i to nie na książki, ale na kilogramy książek. Chyba łatwiej jest mi powiedzieć czego nie lubię
niż co lubię. Nie lubię kryminałów, horrorów, historii z przemocą. Nie lubię też tandetnych romansów. Przede wszystkim
lubię książki, przy których mogę oderwać się od rzeczywistości, dlatego odpowiadają mi thrillery, a ostatnio także literatura
fantasy. Ale lubię też książki obyczajowe, zwłaszcza poruszające trudne tematy. Włączam sobie audiobook, chwytam kijki
od nordic walking i świat nie istnieje! Jeśli czytam, robię to na
czytniku. Ze względu na wygodę, bardzo szybko przerzuciłam
się na niego z książek papierowych, choć wziąć do ręki taką
prosto z drukarni, pachnącą, zwłaszcza pięknie wydaną książkę
to nadal dla mnie duża przyjemność.

- Przejęła Pani firmę od taty. Czy któreś z Pani dzieci wyraża
zainteresowanie sukcesją?
- Nie chciałabym zapeszać, ale interesuje się tą pracą syn,
tegoroczny maturzysta. Nie będę naciskać, to jego decyzja.
Zresztą jeszcze długa droga przed nim. Chce studiować prawo.
Trzymam kciuki, żeby się dostał. Jestem bardzo wymagająca,
jeżeli chodzi o kancelarię, więc może mu nie być łatwo pracować z mamą. (śmiech) Z drugiej strony ma szansę przejąć firmę, w której niczego nie trzeba tworzyć od nowa. W zawodzie
rzecznika patentowego najtrudniej jest zbudować bazę klientów i zdobywać nowych. Najczęściej pochodzą oni z polecenia,
a więc dobry wizerunek kancelarii jest kluczowy. Jednak dla
mnie najważniejsze jest, aby moje dzieci realizowały swoje pasje. Świetnie, jeśli zechcą te pasje dzielić z rodzicami, ale w żadnym razie nie można ich do tego zmuszać.
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Prototyp wielosezonowego, modułowego domku w stanie surowym.

PPU DACH poszerza ofertę o całoroczne
ekologiczne domki modułowe
Autor: Andrzej Mielcarek

Znany nie tylko w Koszalinie i regionie producent elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej wchodzi na
rynek z nową ofertą. Domy modułowe powstające w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym DACH
oparte są na konstrukcji stalowej i wykorzystaniu płyt warstwowych o wysokiej izolacyjności cieplnej,
dzięki czemu mogą być one traktowane jako domy całoroczne. Firma proponuje pięć standardowych
projektów, ale na życzenie klienta może zaprojektować obiekt o dowolnej powierzchni.
PPU DACH ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży stolarki
okienno-drzwiowej ze stali, aluminium i PCV. Od ponad 20 lat w zakładzie ulokowanym w podkoszalińskim Kretominie, z wykorzystaniem
profili i okładzin najlepszych światowych marek, produkuje elementy
elewacyjne, zadaszenia, świetliki, osłony przeciwsłoneczne i ogrody zimowe. Wyroby PPU DACH znalazły dotychczas zastosowanie
w rozmaitych obiektach na terenie całej Polski, ale także w wielu krajach europejskich – m.in. Hiszpanii, Anglii, Holandii, Belgii, Niemczech
i Francji. Trudno zliczyć prestiżowe realizacje w Koszalinie i regionie.
Są wśród nich między innymi: nowe obiekty Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Powiatowy Urząd Pracy, basen
miejski w Szczecinku, liczne budynki kołobrzeskiej starówki.

wództw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Posiada również
oddział na terenie Francji, który prężnie się rozwija. Co ważne z punktu widzenia klientów, jej wyspecjalizowane grupy montażowe wyposażone we własne środki transportu i nowoczesny sprzęt zapewniają
szybki i fachowy montaż zakupionych elementów w docelowej lokalizacji.
PPU DACH rozszerza obecnie swoją ofertę produktową o gamę całorocznych, ekologicznych domów modułowych w technologii lekkiej
zabudowy.
Skąd wziął się pomysł na ich produkcję, wyjaśnia pan Marek Fornal,
założyciel i obok Piotra Koniecznego współwłaściciel firmy: - Wyciągnęliśmy wnioski z rozmów z klientami. Byli wśród nich tacy, którzy
zamawiali okna do letnich domków drewnianych. Narzekali oni, że

Firma dysponuje najnowocześniejszymi liniami technologicznymi, doświadczoną kadrą techniczną i biurami handlowymi na terenie woje-
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wszystko umyć dwa razy w roku. Tu pojawia się element ekologii. Drewno wymaga chemicznej impregnacji a później okresowego malowania
środkami, które nie są obojętne dla środowiska.

takie domki szybko się starzeją i wymagają ustawicznej konserwacji.
Czasami już po paru latach trzeba w nich wymieniać okna. Wykorzystując szansę, jaką niosą fundusze unijne, zaproponowaliśmy więc alternatywę.
Pan Marek relacjonuje: - Opracowaliśmy projekt rozbudowy istniejącej linii technologicznej o nowoczesne maszyny do obróbki stalowych
konstrukcji domków i dzięki dofinansowaniu projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach umowy RPZP.01.08.00-32-0035/17-02, zakupiliśmy specjalistyczne, nowoczesne centrum obróbkowe wraz z piłami dwugłowicowymi i odpowiednim oprogramowaniem. Realizacja projektu
umożliwiła spółce DACH rozszerzenie asortymentu produkowanych
okien, drzwi, zabudów o nowy produkt – modułowe domki wielose-

Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym domom z PPU DACH. Konstrukcja nośna wykonana jest ze stali. Pokrycie dachu stanowią płyty warstwowe (blacha plus 12-centymetrowa warstwa pianki poliuretanowej plus blacha). Powierzchnia zewnętrzna uformowana jest na wzór
pokrycia łupkowego, co wygląda bardzo ładnie, ale jednocześnie powoduje, że niepotrzebne jest jakiekolwiek dodatkowe pokrycie dachu.
Ściany o grubości 10-12 cm również wykonane są z płyty warstwowej
(blacha i poliuretan).
Współczynnik przenikania ciepła dla ścian (przy grubości poliuretanu
wynoszącej 12 cm) to U=0,19W/m2xK, a dla dachu (przy tej samej
warstwie poliuteranu): U=0,18W/m2xK. Oznacza to, że jest zachowana norma przenikania ciepła dla ścian obiektu całorocznego. Połać
dachu wymaga niewielkiego docieplenia od spodu - na przykład pięciocentymetrowym styropianem.

Utra nowoczesne sterowane komputerowo centrum obróbkowe

Wnętrze hali produkcyjnej

Na swojej stronie internetowej firma prezentuje koncepcję pięciu
domków – trzech o powierzchni użytkowej 53 m2 oraz dwóch większych (91,6 m2 oraz 89,6 m2). Bez problemu można jednak zamówić
każdy inny projekt w tej technologii. Może być on zarówno domem
mieszkalnym jak i letniskowym, hotelem pracowniczym, jak i domkiem
wykorzystanym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Można go wzbogacić o zabudowę tarasową, wiatrołap i panele fotowoltaiczne na dachu.
Domy są dostarczane na plac budowy w elementach i montowane na
miejscu. W przypadku mniejszych powierzchni (24-30 m2) przywożone są w całości. Marek Formal mówi: - Montaż trwa maksymalnie
do dwóch tygodni, wykonują go nasi pracownicy. Montowane drzwi
i trzyszybowe okna są wyrobami naszej firmy wykonanymi z profili
aluminiowych Aluprof lub Ponzio, a w przypadku stolarki PCV z profili
firmy VEKA w dowolnej kolorystyce.
Jak nabywca powinien przygotować się do montażu domu? – Potrzebny jest fundament o odpowiednich głębokościach posadowienia
z podłożem betonowym, czyli posadzka w stanie surowym lub płyta

żelbetowa na zagęszczonym kruszywie płukanym. W podłożu powinny być przygotowane wnęki montażowe na wodę, kanalizację, prąd
i gaz, ewentualnie na instalację satelitarną i światłowodową – tłumaczy Marek Fornal. - Podłączenia mediów i wykończenie wewnętrzne
wykonują firmy specjalistyczne wskazane przez inwestora.
Firma udziela pięcioletniej gwarancji na budynek i zamontowaną
w nim stolarkę. Gwarancja dotycząca samych płyt wynosi dziesięć lat.
- Przykładem trwałości elementów ściennych i dachowych wykonanych z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym są hale dawnej koszalińskiej Spółdzielni PROMONT. Stoją one już ponad 50 lat
i z pewnością postoją przez kolejne dziesiątki lat - zapewnia Marek
Fornal, współwłaściciel firmy, z zawodu architekt, z zamiłowania
malarz obrazów marynistycznych, w tym w szczególności statków
morskich i żaglowców. - Wykorzystujemy istniejący na rynku trend,
związany z rosnącą popularnością domków letniskowych. Produkcją
wielosezonowych domków modułowych odpowiadamy na wciąż
rosnące zapotrzebowanie rynkowe na ten produkt. Po szczegóły dotyczące technologii i oferowanych projektów zapraszamy do naszego
biura. Chętnie odpowiemy na każde pytanie i pokażemy przykłady
naszych produktów.

Hala produkcyjna i siedziba PPU DACH
w podkoszalińskim Kretominie.

P.P.U. DACH sp. j. Producent Stolarki Okienno-Drzwiowej PCV-Aluminium
ul. Koszalińska 45, 75-900 Koszalin-Kretomino, tel. +48 94 346 79 55
ppudach@ppudach.pl | www.ppudach.pl
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Monika Buśko-Kuś:
„Niech Kołobrzeg pięknieje!”
Autor: Kasia Madey

Zieleń od zawsze była jej pasją. Spacerując ulicami Kołobrzegu, zastanawiała się, jak mogłoby
wyglądać jej rodzinne miasto, gdyby tu coś wyciąć, tam coś przesadzić, a jeszcze gdzie indziej
dosadzić. Rok temu dostała taką szansę. Jako ogrodnik miejski porządkuje i upiększa największe
uzdrowisko w Polsce.
Ogrodnik miejski to osoba dbająca o spójność aranżacji zieleni jako
całości. Ma go już kilka miast w Polsce, od roku również Kołobrzeg.
- Można powiedzieć, że sobie tę pracę wydeptałam – śmieje się Monika Buśko-Kuś, architektka wnętrz i kołobrzeska ogrodnik miejska.
– Od dziecka przemierzając ulice Kołobrzegu, wyobrażałam sobie,
jak można by je zmienić. Kocham naturę, zachwycam się nią, z tym
się urodziłam.

dzialna za kreowanie wizerunku naszego miasta w kwestii zieleni
miejskiej – powiedziała Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu,
przedstawiając nową ogrodnik miejską. – Miejskiego ogrodnika, który
kompleksowo spojrzy na nasze skwery i parki. Do współpracy zaprosiłam Monikę Buśko-Kuś, dla której zieleń jest pasją.

Jak mówi pani Monika, zawsze lubiła upiększać przestrzeń wokół siebie. - Kiedy babcia zabierała mnie na działkę, zrywałam kwiaty i robiłam bukiety. Do każdego pomieszczenia inny, specjalnie dobrany pod
kolor ścian.

Monika Buśko-Kuś nie lubi patrzeć wstecz, woli rozmawiać o planach,
ale daje się namówić na podsumowanie roku swojej pracy jako ogrodnika miejskiego. – Z czego jestem najbardziej dumna? – zastanawia się
głośno. – Ze zmian, które udało się wprowadzić na Placu 18 Marca.

Przez 20 lat projektowała wnętrza, dziś zajmuje się również projektowaniem zieleni w mieście: – Mieszkańcy, a także radni, od dawna
sygnalizowali potrzebę zatrudnienia osoby, która byłaby odpowie-

Mowa o reprezentacyjnym skwerze miejskim, zaprojektowanym
w 1880 r. przez Heinricha Martensa, wybitnego ogrodnika, któremu
Kołobrzeg zawdzięcza piękne tereny zielone, między innymi place

Z szacunkiem dla historii
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Plac 18 Marca - Rabaty - Klasyczny ogród wzrowany na przedowjennym Kołobrzegu

miejskie, parki (nadmorski i przy amfiteatrze), bindaż grabowy, plac
koncertów porannych, a także aleję platanów przy ulicy Łopuskiego.

scu romantyczny charakter. To obsada wieloletnia, byliny kwitną od
maja do października w cyklu zmiennym. W przedwojennym Kołobrzegu latem na skwery wystawiane były donice z egzotycznymi
roślinami. Kołobrzeska ogrodnik miejska przywróciła ten zwyczaj,
stawiając na Placu 18 Marca ogromne kamienne pojemniki, w których posadzone zostały agawy. Tak jak za czasów Martensa rośliny
te zimują w szklarni.

Pani Monika mówi: - Martens właściwie zaprojektował Kołobrzeg.
Tam gdzie powstawały budynki, on obok tworzył tereny zielone.
Niestety, po wojnie nie myślano w ten sposób. Miasto się rozbudowywało, a zieleni nie przybywało. Mało tego, brakowało spójnej
koncepcji. Czasem coś przypadkowo zasadzono, czasem pojawiały się samosiejki. Moim celem jest odsłonięcie tych dawnych,
uporządkowanych złożeń, odświeżenie zieleni i dostosowanie jej
do nowych czasów. Dziś inaczej kreujemy zieleń, rośliny łączymy
w mniej oczywisty sposób. Stąd projekt rabat na Placu 18 Marca.
Obok róż, z których zawsze słynął Kołobrzeg, nazywany kiedyś nawet Miastem Róż, pojawiła się tam m.in. lawenda, szałwia, czosnek
olbrzymi, tulipany, żonkile. Za ławkami posadzono hortnesję Limelight, jedyną odmianę, która może rosnąć w tak nasłonecznionym
miejscu. Postawiłam na pastelową tonację, która nadaje temu miej-

Ale to nie koniec prac w tym miejscu. Plac będzie się jeszcze zmieniał.
W kolejce czekają następne nasadzenia, granitowe opaski na rabaty
i bluszcz, który tak jak przed wojną obrośnie nasadę stojącego tam
pomnika. A także tablice informacyjne opisujące wyjątkowe gatunki drzew: – W pracy projektanta zieleni najgorszy jest czas – mówi
Monika Buśko-Kuś. – Projektując wnętrze bardzo szybko możemy
zobaczyć efekt. Wstawimy meble i od razu widzimy, jak wygląda całość. Tymczasem przyroda potrzebuje cierpliwości. Rośliny urosną,
ale musimy im dać czas.
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Heinrich Martens (1856-1929)
- wybitny ogrodnik, twórca
zieleni miejskiej. Zorganizował
Ogrodnictwo Miejskie
w Kołobrzegu i przez 30 lat był
jego dyrektorem. Nawiązując
do koncepcji radnego Glagau,
dokończył park nadmorski
i założył park przy amfiteatrze.
Zagospodarował zielenią trzy
place miejskie: Przybylskiego, 18
Marca oraz teren pomiędzy ulicą
Solną a ulicą Pomorską. Nowe
ulice obsadzał drzewami, na
każdej innymi. Do dziś przetrwały
platany na ul. Łopuskiego i dęby
na ul. Dworcowej. Perełkami
sztuki ogrodniczej Martensa
były: ogród różany przy Pałacu
Nadbrzeżnym, bindaż grabowy,
plac koncertów porannych
i romantyczny domek z mchu.
Był również autorem układu
cmentarza centralnego na
Załężu, na którym został
pochowany.
(Informacje pochodzą z książki
„Jedenaście wieków Kołobrzegu.
Zapiski kronikarskie. Tom 1.”
autorstwa Hieronima
Kroczyńskiego.)
Monika Buśko-Kuś,
architektka wnętrz i kołobrzeska ogrodnik miejska

Szum traw w centrum miasta

I nie ma takiej pory roku, w którym byłoby puste lub straszyłyby na
nim przekwitłe rośliny. Rondo łączy w sobie charakter nadmorskiego
kurortu i nowoczesnego miasta. Różne gatunki ozdobnych traw pojawią się również na innych rondach, których w planach jest aż pięć
– zdradza nasza rozmówczyni.

Praca projektanta zieleni przypomina łamigłówkę. Co trzeba wyciąć,
co można zostawić, co powinno się dosadzić? Planując modernizację
Parku przy Baszcie Prochowej, Monika Buśko-Kuś zaczęła od obejrzenia zdjęć z drona. Zobaczyła jego pierwotny, piękny, symetryczny
układ, który został przez lata zaniedbań zasłonięty przypadkowymi
nasadzeniami: – Krok pierwszy w takiej sytuacji, to zaplanowanie
wycinki przerośniętych krzewów i przypadkowych samosiejek. Dopiero potem można zaplanować nowe nasadzenia.

Plany są bogate. Na Skwerze Miast Partnerskich mają powstać poidełka dla ptaków, a w Radzikowie -Park Kieszonkowy. Odświeżona
zostanie też zieleń Parku Koncertów Porannych. Może uda się wybudować w nim romantyczny domek z mchu na podobieństwo tego
sprzed wojny?

W parku, w którym zachował się przepiękny żywopłot grabowy
i dostojne stare cisy, pojawią się między innymi złotokapy, cedry, sosny górskie, hortensje oraz trawy. Trawy, roślina wydmowa, typowo
nadmorska, została przez Monikę Buśko-Kuś wprowadzona do centrum miasta i staje się powoli jego znakiem rozpoznawczym. Pojawia
się w wielu miejscach, np. na Rondzie im. Stefana Lipickiego: – Trawy
są proste w obsłudze – mówi ogrodnik miejska. – Są niewymagające,
trzeba je tylko raz w roku przyciąć. A do tego są szalenie dekoracyjne, bo efektownie kładą się pod wpływem wiatru, czyli w naszym
mieście bardzo często – śmieje się.

Na rozpoczęcie prac czeka też projekt nowoczesnego placu zabaw
w samym centrum miasta przy ulicy Dubois. Nowoczesnego i ekologicznego, gdyż wszystkie zabawki będą wykonane z drewna akacjowego. – Pomysłów nie brakuje – mówi Monika Buśko-Kuś i pokazuje
projekty zieleni, która ozdobi kołobrzeski ratusz, mosty i uliczne latarnie.
Wystarczy tylko chcieć
Dziś rzadziej przemierza ulice, można ją za to spotkać na rowerze,
kiedy jeździ po mieście i liczy donice, w których wiosną muszą pojawić się kwiaty. Kołobrzeska zieleń to naprawdę jej pasja i to widać.
Chciałaby tym zarazić wszystkich mieszkańców. Marzy, że ludzie
obudzą się i zaczną dbać o piękno przestrzeni wokół siebie, o swo-

To rondo jest jednym z ulubionych projektów Moniki Buśko-Kuś. –
Świadomie wybrałam gatunki roślin, ich kolor, oraz wysokość, którą
osiągną, a która odpowiadać będzie skalą wysokości sąsiadujących
z nim budynków. Do tego jest to rondo praktycznie bezobsługowe.
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je okna, balkony, podwórka. Mówi: - Czasem tak niewiele
trzeba, żeby żyło się nam piękniej. Wystarczyłoby obsadzić śmietnik czy stary garaż bluszczem i przestałby straszyć. Trzeba tylko chcieć – przekonuje i twierdzi, że wierzy
w ludzi.

Nasadzenia na
Placu 18 Marca
(zastosowane
gatunki roślin)

Nadal, chociaż jako ogrodnik miejski na co dzień spotyka się
z czasem bardzo ostrą krytyką swoich działań. – Oczywiście, że jest mi przykro – mówi. – Ale nie poddaję się. Wierzę, że z ludźmi trzeba rozmawiać. Odpowiadać na pytania,
tłumaczyć, edukować.

1. Czosnek olbrzymi
2. Hortensja drzewiasta Limelight

Dlatego założyła profil Ogrodnika Miejskiego na Facebooku. Tam pisze o planach i cierpliwie odpowiada na pytania
mieszkańców. Za swój sukces uważa to, że wielu po rozmowie z nią, zmienia zdanie. Zaczynają rozumieć sens zmian
i to, że czasem trzeba poczekać na efekt. Aż zakwitnie 1000
posadzonych sadzonek róż czy 71 000 cebulek żółtych
i fioletowych krokusów. Aż urosną cyprysy nutkajskie na
rondzie Lipickiego i miłorzęby japońskie na Skwerze Miast
Partnerskich. – Kołobrzeg będzie coraz piękniejszy – marzy.
I dodaje, że przyroda jest tym, co po nas zostanie. Tak jak
przepiękny, dostojny buk, serce Plac 18 Marca posadzony
przed wojną przez Martensa. – Budowle nie przetrwały, a drzewa tak – mówi filozoficznie. – To świadczy o sile
przyrody.

3. Lawenda wąskolistna
4. Róża Aspirin Rose
5. Róża Swany
6. Szałwia omszona
7. Ostnica cieniutka
8. Yuka karolińska
9. Powojnik mandżurski
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Zwierzę to nie przedmiot
Autor: Anna Zawiślak | Fotografie: Marcin Betliński

Zwierzęta bezdomne, skrzywdzone, zdane na łaskę człowieka. Jak im pomagać gdy zauważymy nieodpowiednie warunki? Jak dbać o naszych braci mniejszych? Rozmowa z Bogumiłą Tiece, prezesem
i inspektorem koszalińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, behawiorystką zwierzęcą i radną miejską.
- Skąd u Pani takie zamiłowanie do zwierząt i ich ratowania?
- Pasją do zwierząt zaraził mnie mój tato, który praktycznie tworzył oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie.
Gdy tylko skończyłam 18 lat zapisałam się również do tej organizacji. Wychowana byłam w poszanowaniu wszelkiego stworzenia, a zwierzaki towarzyszyły w moim życiu od najmłodszych
lat.

- Czym konkretnie zajmuje się Pani jako inspektor TOZ?
- Naszym statutowym zadaniem jest zapobieganie okrucieństwu
wobec zwierząt oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie humanitarnego ich traktowania. Organizuję spotkania z młodzieżą,
podczas których mówię, jak pomagać zwierzętom, jak dostrzec
niepokojące symptomy, gdzie zgłosić problem. Na co dzień odbieram telefoniczne czy mailowe zgłoszenia dotyczące złych warunków bytowych zwierząt (najczęściej chodzi o obszary wiejskie)
i w miarę możliwości staram się tam docierać. Jednak ta działalność
jest społeczna, odbywa się na zasadzie wolontariatu. Inspektorzy TOZ
nie mają z tego tytułu wynagrodzenia, zatem muszą gdzieś pracować zawodowo i nie zawsze mają możliwość zadziałać natychmiast.
Gdy z różnych przyczyn nie możemy dotrzeć na miejsce zgłoszenia,
przekazujemy je do straży gminnych czy miejskich, do urzędowych
referatów ochrony środowiska czy powiatowych inspektoratów weterynarii, gdyż te instytucje zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt są
zobligowane do podjęcia odpowiednich działań.

- Stowarzyszenie, w którym Pani działa ma dość wieloletnią tradycję. Jaka jest geneza tej organizacji?
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami istnieje w Polsce już 158
lat! Założone w listopadzie 1864 roku od samego początku za cel
obrało sobie działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zapewnienia im niezbędnych i godnych warunków życia. To
drugie stowarzyszenie na świecie o takim charakterze, zaraz po
brytyjskim Królewskim Towarzystwie dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA). Jednym z założycieli TOZ był
Adolf Dygasiński, a następnie współpracowali z Towarzystwem
Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski i wielu innych wybitnych Polaków. Obecnie TOZ w Polsce liczy blisko 4000
członków i 96 oddziałów w całym kraju.

- Jak wygląda typowa interwencja? Odbieracie niepokojącą wiadomość i co dzieje się dalej?
- Podczas takiej interwencji najpierw staramy się załatwić sprawę
polubownie. Rozmawiamy z właścicielem spokojnie, tłumacząc jakie
warunki powinno mieć dane zwierzę. Najczęściej zgłoszenia dotyczą psów trzymanych na łańcuchu. Niestety, to walka z wiatrakami.
Te biedne psy często całe życie spędzają na kilku metrach kwadratowych, przywiązane do walących się, prowizorycznych, nieocieplonych
bud. Wieś potrafi być naprawdę okrutna dla zwierząt, które traktowane są tam przedmiotowo, a niektórym właścicielom nadal wydaje

W Koszalinie istniejmy od lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku. Blisko czterdziestoletnia działalność to tysiące interwencji, ale
i odmienione na szczęśliwe losy psów, kotów, zwierząt hodowlanych czy nawet egzotycznych. Mimo że świadomość społeczeństwa z roku na rok jest coraz większa, a zwierzęta stają się nam
bliższe, to nadal niezbędna jest edukacja.
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się, że one nie czują. Pouczamy, dajemy termin na poprawę warunków. Jeśli to nie działa, kolejna nasza wizyta odbywa się w asyście
straży gminnej lub policji. Jeśli nadal nie widzimy poprawy, kierujemy
wniosek (zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt) do włodarza gminy
o odebranie zwierzęcia i przekazanie go do schroniska. Wówczas właściciela czeka sprawa sądowa. Najczęściej wnioskujemy o zakaz trzymania zwierząt przez takiego człowieka na przykład na okres 10 lat.
- Czy nasze prawo jest dobre w tym zakresie? Czy kary za znęcanie
się nad zwierzami są wystarczające?
- Uważam, że kary są wystarczające, jednak niestety rzadko stosowane. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem
można trafić za kratki nawet na 5 lat. Za samo znęcanie się do 3 lat.
Są też dość wysokie kary grzywny od tysiąca złotych nawet do stu
tysięcy. Najwyższa kara jaką udało nam się wywalczyć była to kara
za okrutne warunki prowadzenia fermy szynszyli (które odebraliśmy)
– rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, pięcioletni zakaz
trzymania zwierząt oraz grzywna 7 tysięcy złotych. Tylko czy to kara
adekwatna do cierpienia, wręcz zamęczenia zwierząt?
Niewątpliwie potrzeba jest zmiana przepisów i regulacji. Nadzieją był
projekt noweli ustawy, która niestety leży w sejmowej zamrażarce. Na
uregulowanie czeka choćby temat dzikich zwierząt, które są na marginesie całej ochrony zwierząt i choć inspektorzy TOZ-u interweniują, zgłaszają interpelacje, to bez porządnej ustawy ręce pozostają związane.
- Czy coś się jednak zmienia na lepsze na przestrzeni lat?
- Co istotne, w ostatnich latach zauważam schyłek zmowy milczenia.
Teraz coraz częściej sami sąsiedzi informują, kto nie dba o zwierzęta
w ich najbliższym otoczeniu. Ważne, aby pamiętać , że wszelkie akty

znęcania się nad zwierzęciem, powinniśmy zgłaszać natychmiast na
policję, straż gminną , do powiatowych inspektoratów weterynarii czy
organizacji pro zwierzęcej. Wiele osób informuje nas, że widziało psa
na łańcuchu. Ludzie myślą, że nie można tak trzymać zwierząt. Niestety, jak wspominałam wcześniej, jest to dozwolone. Ustawa mówi, że
pies może być przypięty przez 12 godzin, potem musi mieć możliwość
swobodnego poruszania się. Właściciele psów wiejskich często nie respektują tego przepisu . Wrażliwym osobom natomiast, w głowie się
nie mieści, aby tak traktować psa. Coraz więcej się mówi, pisze o zwierzętach, o ich kiepskim losie. Mam nadzieje, że nadejdzie dzień, gdy nasza działalność nie będzie potrzebna. Tego sobie i zwierzakom życzę.
- Ostatnio słyszy się częściej o kiepskim losie trzymanych w domach
gadów, czy macie i takie interwencje?
- Gady, które są stosunkowo niedrogie, stają się co raz częściej prezentami na przykład dla dziecka. Zapewnienie odpowiednich warunków zwierzętom egzotycznym to nie lada wyzwanie i spory koszt.
Rozumienie biologii i potrzeb gadów wymaga wiedzy, odpowiedniego
żywienia, terrariów z lampami grzewczymi, a także w razie potrzeby
leczenia. Dwa lata temu przeprowadziłam wstrząsającą interwencję
w oceanarium w jednej z nadmorskich miejscowości. Oprócz ozdobnych ryb, właściciel w dramatycznych warunkach trzymał gady
„podziwiane” codziennie przez turystów. Niestety, pomimo starań
i pobytu w klinice wyspecjalizowanej w leczeniu gadów w Szczecinie,
nie wszystkie udało się uratować. Z jednej takiej interwencji mam
w domu węża zbożowego, który osiągnął już długość 1,80 metra.
Mieszka z nami również wąż boa i kilka gekonów, które również miały
nieodpowiednie warunki. Szczęśliwie moja córka Wiktoria fascynuje
się gadami i stworzyła dla nich odpowiednie warunki życia.
- A szczęśliwe zakończenia? Przecież i one się zdarzają.
- Jest wiele szczęśliwych zakończeń. Setki zwierząt znalazło swój dom
i kochających opiekunów dzięki działaniu społeczników - inspektorów
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Nasz stosunek do zwierząt
zmienia się, choć wciąż wiele pracy przed nami. Działania TOZ-u są
obszerne. Zimą zakupujemy drewniane ocieplone domki dla kotów
wolno żyjących, latem budki lęgowe dla ptaków. Opłacamy sterylizacje kotów, leczymy zwierzęta ranne. Szukamy domów tym odebranym czy porzuconym.
Niezwykle cenny jest dla nas również 1% jaki każdy podatnik może
przekazać ze swojego rocznego rozliczenia podatkowego dla organizacji pożytku publicznego. Dopisując w przekazie: oddział w Koszalinie, wsparcie finansowe, trafi bezpośrednio do naszego oddziału, a to
oznacza, że będziemy mogli pomóc większej liczbie zwierząt w sposób
profesjonalny i odpowiedzialny.

1% dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
cel szczegółowy: oddział w Koszalinie
KRS: 0000154454
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Dawna Quebbewiese między dzisiejszymi ulicami
Połtawską, Drzymały i Kaszubską, 1902 r. . Pocztówka
z kolekcji Zbigniewa Wojtkiewicza.

Miejskie trzęsawisko
Autor: Krzysztof Urbanowicz

Mokradła, baraki socjalne, miejskie targowisko, bazar zwany szumnie Manhattanem, wreszcie
zapuszczony plac, na którym można bezpłatnie parkować. Teren między dzisiejszymi ulicami
Drzymały, Kaszubską, Zwycięstwa i Połtawską nie miał szczęścia do zagospodarowania.

słowa (Wiesen) w języku niemieckim oznacza łąki, natomiast „Quebbe” to według XIX-wiecznego słownika dialektu północnoniemieckiego „podmokły teren porośnięty
trawą, z podziemnym źródłem, który trzęsie się, gdy się
na niego wejdzie” - odpowiednik polskiego trzęsawiska.

W średniowieczu teren ten był elementem obwarowań,
w skład których oprócz murów, czatowni, bram i fosy
wchodziły rozlewiska. Choć zniknęły one w XIX wieku,
ich nazwy przetrwały do 1945 roku. Dawna ulica Am
Runden Teich, czyli dzisiejsza ulica Grunwaldzka i Podgrodzie, znajduje się w miejscu osuszonego Okrągłego
Stawu (Runden Teich). Obecna ulica Piastowska przed
wojną nosiła nazwę Teichstrasse (ulica Stawowa), mimo
że przylegający do niej dawny staw Zamkowy (Schloßteich) do lat 30. XX wieku był jedynie grząskim bajorkiem.

Na dawnych fotografiach ta płaska, ponad czterohektarowa działka wygląda niczym łąka. We wspomnieniach
niemieckich mieszkańców miasta, zimą służyła dzieciom
jako nieformalne, ale bezpieczne, bo płytkie lodowisko.
Tam też wywożono śnieg z oczyszczanych ulic i chodników. O ile jednak już w 1914 roku trzęsawisko w parku
planowano przekształcić w zadbany staw z wysepką dla
łabędzi i wypożyczalnią łódek (ostatecznie zrealizowano

W bajorko zmieniło się również dawne rozlewisko po zachodniej stronie Koszalina. Na planie miasta z 1900 roku
ten teren nosił nazwę Quebbewiesen. Drugi człon tego
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Część dawnej Quebbewiese i baraki socjalne przy
Bismarckstrasse (obecnie ul. Drzymały) w Koszalinie,
1929 r. Z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie.

to w połowie lat 30.), o tyle do końca 1918 roku wobec Quebbewiese nie było żadnych planów.
Baraki i hala
Zmieniło się to po przegranej przez Prusy I wojnie światowej i traktacie wersalskim, który spowodował utratę przez
Niemcy znacznych części terytoriów.
Blisko 13% niemieckich obywateli byłego cesarstwa niemieckiego znalazło się poza granicami nowego państwa.
Spowodowało to masowe migracje. Na początku lat 20. do
Koszalina zaczęły przybywać setki, a potem tysiące osadników przenoszących się z terenów utraconych na rzecz
nowo powstałej Polski, Litwy i Francji.
W ciągu trzech lat liczba mieszkańców miasta wzrosła
o jedną czwartą: z około 25 tysięcy w 1918 roku do ponad 31 tysięcy w 1921 roku. Oznaczało to drastyczny głód
mieszkaniowy, stanowiący dla władz poważny problem.
Jedną z prób jego rozwiązania był pomysł budowy obiektów mieszkalnych z tzw. muru pruskiego, czyli drewnianej
konstrukcji szkieletowej wypełnionej murem z cegły. Zostały one wzniesione przy Bismarckstrasse (obecnie ulica
Drzymały) na południowym skraju Quebbewiese. W parterowych, niepodpiwniczonych barakach znajdowało się po 6
mieszkań, które składały się z dwóch małych pomieszczeń,
kuchni i jadalni, oraz jedno mieszkanie z kuchnią, jadalnią
i jednym pokoikiem. Były ogrzewane piecami kaflowymi;
Fragment planu zagospodarowania przestrzennego
Koszalina autorstwa Hermanna Jansena z 1937 r.
Z zasobu Architekturmuseum w Berlinie.
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Widok na koszalińskie targowisko przy ul. Drzymały, lata 50. XX w.
Fot. Tadeusz Fikowicz. Ze zbiorów Muzeum w Koszalinie.

kuchnię i oświetlenie miały gazowe. Do każdego mieszkania
przydzielono niewielki ogródek warzywny. Czas eksploatacji
tych budynków przewidywano na 70-80 lat.

Na planie miasta z 1958 r. teren ten nosił nazwę (raczej nieoficjalną) placu Targowego; obok zaznaczono niewielki staw,
przy którym można było nawet spotkać wędkarzy!

W drugiej połowie lat 30. Ubiegłego wieku nazistowskie władze Koszalina planowały duże zmiany urbanistyczne w mieście. Koncepcja z 1937 roku autorstwa Hermanna Jansena,
znanego niemieckiego urbanisty, architekta i wykładowcy
architektury miejskiej na Uniwersytecie Berlińskim, przewidywała między innymi przekształcenie rynku przed ratuszem
w skwer poprzez obsadzenie go zielenią, oraz przeniesienie
działającego tam w środy i soboty targowiska na dawną Quebbewiese, nazwaną na planie Neuer Markt (Nowy Rynek).
Autor myślał bardzo perspektywicznie, proponując wybudowanie tam zadaszonej hali targowej oraz parkingu. Wybuch
wojny uniemożliwił realizację tych planów.

Na czynny we wtorki i piątki „jarmark powiatowy” prowadziły
trzy wejścia: dwa z ulicy Drzymały, trzecie od strony ówczesnej ulicy Stalingradzkiej, w 1967 roku częściowo przemianowanej na Połtawską.
Jak wspominał Witold Danilkiewicz w swojej książce zatytułowanej „Koszalin mojej młodości”, na placu były poustawiane
długie stragany, na których w dni targowe można było kupić
wiejskie jajka, mleko z baniek, śmietanę i masło w osełkach.
W drewnianych budkach sprzedawano odzież, materiały, futra, kołnierze i czapki z lisów, a także typowo jarmarczne zabawki: piłeczki na gumkach i drewniane motyle na kółkach.
Część handlujących oferowała towar „obnośny”, sprzedając
żywy drób i zegarki. Przy jednym z wejść swoją budkę miał
piekarz z pobliskiej ulicy Barlickiego. Pośrodku targowiska
stał tzw. okrąglak – duży okrągły pawilon, w którym mieściły
się sklepiki różnych branż; między innymi z wyrobami cukierniczymi, gospodarstwa domowego, obuwiem i bielizną.

Jaja na targowisku
Pomysł niemieckiego urbanisty został częściowo zrealizowany po wojnie przez polskie władze miasta. W drugiej połowie lat 40. XX wieku baraki rozebrano, większość terenu
ogrodzono i przeniesiono tam z zamienionego w plac budowy
śródmiejskiego rynku drobną sprzedaż płodów rolnych przywożonych przez mieszkańców okolicznych wsi.

W 1968 roku obok targowiska przy ulicy Połtawskiej 6 wzniesiono, jak donosiła prasa: „pierwszy w Koszalinie pawilon
usługowy z prawdziwego zdarzenia”.
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Widok na koszalinski rynek, lata 60. XX w.
Fot. Tadeusz Fikowicz. Ze zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Plac targowy z katedrą i domem handlowym Saturn w tle, lata 60. XX w.
Fot.Jerzy Patan. Zbiory Muzeum w Koszalinie.
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Koszalińskie targowisko, 1972 r. Fot. Andrzej Majchrzak.
Z zasobu Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, delegatura w Koszalinie.

Szczęki opadają

W latach 80. asortyment towarów powiększył się
o odzież, by w latach 90. zmienić się w największy koszaliński bazar zwany szumnie Manhattanem. Każdego
dnia handlowano na nim artykułami spożywczymi i kosmetykami przywożonymi z Niemiec, swetrami z Turcji, elektroniką z Tajwanu, tanią odzieżą i obuwiem
z Chin, pirackimi płytami CD i kasetami magnetofonowymi, a także starzyzną i rupieciami. Ów pchli targ
cieszył się dużą popularnością, generując również
ruch w sklepach przy sąsiednich ulicach Połtawskiej
i Kaszubskiej.

Na początku lat 70. zdecydowano o przeniesieniu targowiska w nowe miejsce naprzeciwko stadionu Bałtyk.
Na dawnym placu Targowym wybudowano dom usługowo-handlowy Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia
i Zbytu „Feniks”, w którym małe rodzinne firmy i warsztaciki mogły sprzedawać rękodzieło (metalowe i drewniane stojaki na kwiaty, szkatułki, hafty itp.)
Na rogu ulic Połtawskiej i Drzymały stanął zaś sklep
meblowy (późniejszy Torg, obecnie POLO Maket).
W połowie lat 70. wybudowano tam również największy w Koszalinie samoobsługowy pawilon spożywczy, który otrzymał nazwę Megasam Połtawa (było to
wówczas miasto partnerskie Koszalina). Teren przed
nim uporządkowano, utwardzono i założono ogrodzone murkami zieleńce. Wokół ustawiono stoły i metalowe stragany, zwane popularnie „szczękami”, z których
tzw. handel uspołeczniony reprezentowany przez spółdzielnię ogrodniczo-pszczelarską, kombinat ogrodniczy
w podkoszalińskich Karnieszewicach oraz prywatni
sprzedawcy sprzedawali owoce i warzywa.

W kwietniu 2011 roku jako miejsce, którego władze
miasta się wstydziły, Manhattan został zlikwidowany;
pozostało jedynie kilka straganów stojących na prywatnym terenie. Należącą do miasta część pełniącą tymczasowo funkcję parkingu wystawiono na sprzedaż. Mimo
że cena wywoławcza sukcesywnie malała – od 2,368
mln zł (styczeń 2012) przez 1,66 mln (listopad 2016),
do dziś nie udało się znaleźć nabywcy. Kolejny przetarg
z ceną wywoławczą obniżoną do 1 mln zł zaplanowany
jest na 4 kwietnia br.
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Klątwa
Manhattanu
Atrakcyjna działka
z geologiczną pułapką
Od 11 lat władze Koszalina próbują sprzedać teren przy ulicy Drzymały, na którym przez dziesięciolecia działało targowisko nazywane potocznie Manhattanem (kolejny, siódmy już przetarg odbędzie się 4 kwietnia br.). Nie wiadomo, co dotychczas bardziej
odstraszało potencjalnych kupców: kurzawka pod powierzchnią
placu, czy wymagania stawiane przez zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Jedno jest pewne: dziurawy plac w samym centrum Koszalina, o którego historii na wcześniejszych stronach napisał ciekawie pan Krzysztof Urbanowicz,
służący obecnie za dziki parking, chluby miastu nie przynosi. Tak jak fakt, że
przez 11 lat nie udało się go sprzedać.
Ogłoszony na 4 kwietnia br. przetarg
wydaje się szansą na odwrócenie „klątwy Manhattanu”.
Nabywca terenu nie będzie mógł zabudować go w dowolny sposób. O tym rozstrzyga bowiem lokalne prawo w postaci
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Pierwotnie wymagał
on postawienia w tym miejscu obiektów
o charakterze
handlowo-usługowym,
a więc nawiązujących funkcją do istniejących w sąsiedztwie.
Był to z pewnością czynnik zniechęcający potencjalnych nabywców działki.
Koszalin od paru lat ma już nadwyżkę powierzchni handlowej w stosunku
do liczby mieszkańców. Przyjmuje się
bowiem, że poziomem „nasycenia” jest
wskaźnik 2 m kw. powierzchni handlowej na jednego mieszkańca. W Koszalinie jest on już od wielu lat przekroczony,
o czym zaświadcza - oprócz statystyki liczba pustych lokali po sklepach w centrum miasta.
Inny czynnik zniechęcający to fakt, że
handel skupia się obecnie w dużych
centrach handlowych i nawet pandemia
tego nie zmieniła. Tylko zgrupowanie
w jednym miejscu gastronomii i atrak-

cyjnych sklepów jest w stanie przyciągnąć klientów. Czy kilka więcej sklepów
przy ulicy Drzymały miałoby taką siłę?
Na pewno nie.
Jednak zmieniony w 2018 roku MPZP na
wspomnianej działce dopuścił budynki
mieszkalne o wysokości do 17 metrów
(od trzech do pięciu pięter, zabudowa
pierzejowa) z usługami na parterze.
Takie przeznaczenie zmienia sytuację,
bo dużo łatwiej będzie deweloperowi
sprzedać mieszkania niż powierzchnię
sklepową.
I tutaj wkraczamy na grząski grunt. Dosłownie. Obecna cena wywoławcza wynosząca 1 mln zł (netto), może się wydawać bardzo atrakcyjna wobec faktu, że
dekadę temu było to ponad dwa razy
więcej (2,36 mln zł). Mogą się znaleźć
oferenci, którzy zobaczą w tym okazję
do zrobienia dobrego interesu, ignorując
ostrzeżenie zawarte w warunkach przetargu.
Brzmi ono tak: „Na przedmiotowej nieruchomości występują niekorzystne
warunki do posadowienia obiektów budowlanych. Z uwagi na mało korzystne
właściwości fizyczne i mechaniczne
gruntu na działce nr 390/4 konieczne
może być zaprojektowanie indywidualnej technologii, rozwiązań technicznych
i materiałowych posadowienia projektowanego obiektu”.
Przekładając to na język konkretu:
można budować, ale ze świadomością,

Andrzej Mielcarek

że normalne fundamenty tutaj nie wystarczą i trzeba zastosować kosztowną metodę palowania, czyli wiercenia
głębokich „studzien” i wypełniania ich
żelbetem, zanim położy się płytę fundamentową. O ile to podroży inwestycję?
Dostępna w ratuszu ekspertyza geotechniczna z 2020 roku na tym etapie
nie pozwala tych kosztów oszacować.
Gdyby jeszcze zamarzyło się komuś zbudowanie podziemnego garażu, kosztorys
ze względu na konieczne izolacje wystrzeliłby w kosmos.
Oby nie okazało się więc, że ktoś teren kupi, potem na podstawie szczegółowych badań oszacuje, ile złotówek
będzie musiał wpompować w grunt
i w efekcie… odstąpi od budowy. Byłby to fatalny scenariusz, bo Manhattan
trwałby dalej w swojej kompromitującej
Koszalin postaci.
Można sobie wyobrazić alternatywny
w stosunku do wymagań MPZP sposób
zagospodarowania tego terenu – na
przykład poprzez przywrócenie mu statusu targowiska (takiego stałego pchlego
targu) z naprawioną nawierzchnią i estetycznymi straganami, tak jak to uczyniono w wielu polskich - i nie tylko polskich
- miastach. Wymagałoby to jednak zmiany miejscowego planu, czego władze
miasta w ogóle nie biorą pod uwagę. Argumentują, że miejsce na targowisko jest
przy ulicy Połczyńskiej. Chyba, że Manhattan się znowu nie sprzeda i ponownie
trzeba będzie szukać pomysłu na jego
zagospodarowanie…

m a g a z y n
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Najważniejsze pięć dni po ślubie
Autor: Marek Zagalewski

Mamy w Polsce trzy i pół rodzaju ślubów: cywilne, kościelne, konkordatowe i humanistyczne.
Owe „pół” – to te humanistyczne, których nie uznają ani państwo, ani Kościół.
Ślubu cywilnego udziela uprawniony urzędnik: kierownik USC, jego
zastępcy oraz wójt, burmistrz i prezydent miasta, którzy z mocy prawa
„też” są kierownikami USC, jeśli nie zrzekli się tej funkcji.
Ślub kościelny nie wywołuje skutków prawnych: dla instytucji państwowych i samorządowych osoby, które „złączył Bóg”, nie są małżonkami, co ma znaczenie nie tylko finansowe, ale dla kolejnych ślubów: kto choćby dzień po kościelnym weźmie z kimś innym cywilny,
nie będzie bigamistą.
Ślub konkordatowy - pozwala na niego Konkordat między Stolicą
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, umowa zawarta w 1993 r., ratyfikowana w 1998. Umożliwia zawieranie małżeństw przed kapłanem
(prawie każdego wyznania) bez konieczności brania ślubu w USC dla
osiągnięcia prawnej ważności związku.
W urzędzie załatwiamy formalności jak przy zwykłym ślubie cywilnym
– głównie chodzi o stwierdzenie braku przeszkód zawarcia związku.
Ślub humanistyczny - to ślub dla osób, które nie utożsamiają się z żadną religią i którym nie odpowiada formalna i poniekąd narzucona
postać ślubu cywilnego. Jednocześnie chcą sobie złożyć przysięgę
opartą na ich wartościach emocjonalnych czy moralnych, najlepiej
w niezapomnianej scenerii.

Uwaga! Jeśli koszalinianie chcą wziąć ślub kościelny np. w katedrze kołobrzeskiej, zaczynają procedurę w USC w Kołobrzegu, czyli według
miejsca uroczystości.
Z wypełnioną w USC jedną stroną zaświadczenia idziemy do księdza,
który z kolei bada możność zawarcia małżeństwa według prawa kościelnego i udziela ślubu. Wypełnioną drugą stronę zaświadczenia
ksiądz dostarcza urzędowi stanu cywilnego.

Uroczystość prowadzi mistrz ceremonii (celebrans). Miejsce, przebieg
i słowa przysięgi są dowolne, w rezultacie mocno spersonalizowane, bowiem zależą tylko od pary biorącej ślub. Przed ceremonią nikt
poza młodymi nie wie, jakie słowa padną, przysięga jest bardzo osobista, kładzie nacisk na wspólne przeżycia i pragnienia pary, nie zaś na
względy formalne czy religijne.

I tu ważna granica: duchowny musi to zrobić w ciągu 5 dni roboczych,
inaczej ślub będzie tylko kościelny, a więc bez prawnej mocy cywilnej.
Co robić, jeśli ksiądz nie zdąży? Można jedynie zwrócić się do sądu
i przekonać go, że zadziałała siła wyższa – np. ksiądz uległ ciężkiemu wypadkowi. Księża są uwrażliwiani przez kurie, jaką wagę ma
domknięcie formalności w ciągu wspomnianych 5 dni.

Śluby takie w Polsce organizuje Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów,
istniejące od 2006 r. i mające oddziały w siedmiu dużych miastach.
Pierwszy odbył się w 2007, w obecności przedstawiciela Szkockiego
Stowarzyszenia Racjonalistów (Szkocja wiedzie prym w tych ślubach).

Jeśli sąd nie uzna siły wyższej, parze, która oprócz kościelnych chce
mieć cywilne skutki ślubu, nie pozostaje nic innego jak pobrać się znowu – tym razem w USC. Zwykle trochę to niezręczne: ślub, wesele,
znowu ślub. Dlatego młodzi nie odwlekają cywilnej ceremonii i zwykle ma tylko charakter formalny – odbywa się nieuroczyście, w gronie
pięcioosobowym, wliczając kierownika.

Koszt ślubu – ok. 500 zł.
Ślub humanistyczny może łączyć rozwodników i pary homoseksualne. Nie pociąga za sobą skutków cywilnoprawnych w przeciwieństwie do Szkocji, Norwegii, Szwecji czy USA, gdzie są zalegalizowane;
w Szkocji liczba tych ślubów przekroczyła liczbę katolickich.

A kiedy przypada rocznica ślubu? To już zależy od małżonków – datę
którego ślubu obiorą jako istotniejszą.

Ślub humanistyczny zawierany jest nie tylko jako alternatywny do innych form zawierania małżeństwa, lecz jako indywidualne, nieszablonowe i niezapomniane uzupełnienie formuły USC.

A propos powtórek: zdarza się, że oblubieńcy pobierają się za granicą
i nie ma przy tym ich najbliższych. Po powrocie proszą USC o przeprowadzenie uroczystości już z udziałem rodzin i przyjaciół. Jednak taki
duplikat na niby nie wchodzi w rachubę, bowiem wszystko, co robi
USC, ma wagę prawną, a przecież nie mógłby udzielić ślubu komuś,
kto nie jest już stanu wolnego.

I

Są i ograniczenia: wiek – od 18 lat, ale z ważnych powodów i za zgodą
prawnych opiekunów kobieta może mieć 16. Nie mogą zawierać małżeństwa humanistycznego m.in. osoby ubezwłasnowolnione całkowicie ani krewni w linii prostej i rodzeństwo.
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Przyjęcie w namiocie u Beaty i Mateusza

50 ślubów w rok
Wymarzony ślub, to taki do którego wspomnieniami wraca się często. Dopięty na ostatni guzik,
spójny z oczekiwaniami, przyprawiony miłością, wdzięcznością i dobrym nastrojem. O tym jak
zabrać się za organizację tego nadzwyczajnego wydarzenia, rozmawiamy z Pauliną Leszczyńską
właścicielką Agencji Ślubnej Wymarzone Wesele.
- Zapadła decyzja. Chcemy się pobrać. Marzy nam się wyjątkowy dzień pod każdym względem. Od czego powinniśmy
zacząć?
Paulina Leszczyńska: (śmiech) - Najlepiej od miejsca. Teraz to
dostępność sali czy przestrzeni determinuje datę ślubu. Są
miejsca, w których soboty zarezerwowane są na 2-3 lata do
przodu, ale jest też i dobra wiadomość, coraz częściej śluby,
wesela lub przyjęcia odbywają się w tygodniu. W zeszłym
roku śluby, które przygotowywaliśmy, odbywały się i tradycyjnie w soboty, ale i we wtorki czy środy.

większego problemu. Kościół czy urząd wybieramy również
głównie pod względem wizualnym. W Koszalinie parafia pw.
Świętego Kazimierza, gdzie kościół ma teatralny układ nawy
głównej, cieszy się chyba największym powodzeniem.
- Czy pandemia zmieniła podejście do organizacji wesel?
- Co ciekawe, w zeszłym roku, kiedy obowiązywał szereg
obostrzeń, przygotowaliśmy ponad 50 wesel i przyjęć! Tak
naprawdę pary rzadko decydowały się na całkowite odwołanie, szybciej redukowano listę gości, tak aby mimo wszystko ceremonia mogła się odbyć. Na pewno szukaliśmy takich
pomysłów, aby goście i państwo młodzi czuli się bezpiecznie
i komfortowo. Podrzuciliśmy pomysł, na przykład, żeby tradycyjne życzenia dla młodych zastąpić gustownym toastem
i stuknięciem kieliszkami.

Czasem jednak co innego decyduje o dacie ślubu. Może być
to chociażby powiązane z dostępnością fotografa, na którym bardzo nam zależy czy DJ’a. Z doświadczenia wiem, że
zarówno w kościele jak i w urzędzie datę dopasujemy bez

I
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Zaręczyny w siodle

Najpopularniejsze wesela to te na 50-80 osób. Przy takiej liczbie
gości, ustawienie stołów i wydzielenie stref dają komfort i przestrzeń. Zorganizowaliśmy też kilka przyjęć na powietrzu. Choć
w Polsce pogoda bywa kapryśna, na taką formę przyjęcia weselnego decyduje się coraz więcej par. Na pewno piękne otoczenie,
zieleń odgrywają dużą rolę przy wyborze miejsca.

Inni stawiają na wspaniałą kulinarną ucztę. Na pewno współczesne wesela, a już szczególnie te realizowane przez taką Agencję
jak nasza, są spójne, tworzą całość i emanują niepowtarzalnym
klimatem. Wkładamy wiele pracy w to, aby stworzyć dekoracje,
które z jednej strony wpiszą się w wizję tego wyjątkowego dnia,
ale i na długo zostaną w pamięci. Dogrywamy szczegóły i detale, bo to właśnie one czynią ten dzień niezapomnianym. Jednym
z kluczowych działań naszej Agencji jest koordynacja wesela. To
my pilnujemy, aby wszystko było na czas i według wcześniej ustalonych założeń. To za naszym pośrednictwem ustalamy i dopinamy zarówno miejsce, muzykę, menu, jak i wszystkie drobiazgi, a w
samym dniu ślubu nie pozwalamy na nieprzewidziane sytuacje.
Dzięki temu cała rodzina i bliscy świętują i nikt nie czuje ciężaru dopilnowywania i rozliczania się. Wiele par korzysta z naszej
usługi, czyniąc tym samym swoją głowę wolną.

- W temacie ślubów jesteśmy tradycjonalistami?
- Różnie bywa. Tradycje ewaluują na przestrzeni lat. Śluby, które
koordynujemy, z jednej strony nadal skupiają się na bliskich relacjach rodzinnych i przyjacielskich, na naszej polskiej gościnności,
ale forma zmienia się. Dziś w zasadzie niewiele par decyduje się
na oczepiny, konkursy. Tort również podaje się dużo wcześniej niż
o północy. Błogosławieństwo czy podziękowania dla rodziców
też są bardzo prywatne, rzadko są punktem obowiązkowym przyjęcia. Za to z przyjemnością młodzi stawiają na weselne atrakcje
jak choćby fotobudkę, barmana, sztuczne ognie czy ciekawe sesje
fotograficzne. Wesela bywają również tematyczne. W tym roku organizować będziemy aż trzy przyjęcia w klimacie Harrego Pottera!
Zdarza się jednak, że młodzi przychodzą wspólnie z rodzicami
i mocno biorą pod uwagę wszystkie wskazówki swoich bliskich
albo mocno liczą się z ich zdaniem. W takich przypadkach często
nie dwie, a sześć osób decyduje o tym jak uatrakcyjnić ten dzień.

- Przed ślubem odbywają się zaręczyny. Agencja Wymarzone
Wesele ma i na to swoje niebanalne sposoby.
- Zgłaszają się do nas panowie, którzy chcą się oświadczyć swojej ukochanej, ale nie do końca mają na to pomysł, a nawet jeśli go
mają, to trudność sprawia im realizacja. Okazuje się, że nasze Morze Bałtyckie i plaże są bardzo romantyczne i z naszą delikatną pomocą czynią to wydarzenie magicznym. Nastrojowa gra na skrzypcach, konie, kolacja, koc, kwiaty i świece. Mamy swoje sprawdzone
miejsce z dala od tłumów, za to z romantycznym i ukrytym zielonym przyczółkiem. Jak do tej pory żadna pani nie mogła się oprzeć
takim zaręczynom i mamy stuprocentową skuteczność (śmiech).

- Czy współczesne wesela to pogoń za marzeniami?
- Jesteśmy w stanie spełnić wiele oczekiwań młodych. Dla jednych jest to magiczny wieczór, pełen niespodzianek i zaskoczeń.
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Ślub na plaży u Dominiki i Marcina

A tak naprawdę to po prostu bardzo ułatwiamy panom zadanie. Zgłaszają się do nas osoby z całej Polski, które planując
urlop nad Bałtykiem, chcą się zaręczyć, a zorganizowanie
wszystkiego samodzielnie na pewno odebrałoby efekt zaskoczenia. Blask w oczach przyszłych panien młodych jest
wart zachodu.
- Wszystko brzmi wspaniale, tylko jakie to koszty?
- Każdy nasz kosztorys podzielony jest na poszczególnie sekcje, w kilku wariantach cenowych. Zwracamy uwagę na to,
aby dodatki nie były jednorazowe i żeby można było je wielokrotnie używać. Staramy się maksymalnie wykorzystywać
naturalne materiały, tkaniny, sezonowe kwiaty, choć oczywiście jesteśmy w stanie spełnić nawet najbardziej niecodzienne marzenia. Wiele naszych dekoracji jest autorskich,
przygotowujemy je od A do Z samodzielnie. Zdarza się, że
papierowe winietki zastępujemy jadalnymi, imiennymi ciasteczkami, które są także słodkim podarunkiem dla gości. Zawsze staramy się pokazać wiele możliwości w obrębie jednego pomysłu, tak aby ekonomicznie i ekologicznie dopasować
najlepszą propozycję. Z naszych obserwacji wynika, że młodzi decydują się częściej na mniejsze wesela czy przyjęcia,
ale chętniej spełniają swoje marzenia. Chcą, aby ten dzień
był wyjątkowy od początku do końca. W miarę możliwości
pokazuję na naszych mediach społecznościowych, jak wiele
jesteśmy w stanie zrobić, aby zmienić całkowicie wizerunek
sali weselnej. Parom zależy na magicznym klimacie i rozumieją koszty z tym związane. W końcu taki dzień zdarza się
najczęściej raz w życiu.
Przyjęcie w ogrodzie u Olgi i Mariusza
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Z nimi weselny scenariusz
jest pod kontrolą
Bukiety świeżych kwiatów i ślubne wiązanki, takie były początki. Teraz „Wymarzone Wesele”, którym
kieruje Paulina Leszczyńska wraz ze swoim zespołem to: kwiaciarnia, agencja ślubna, dekoracje,
a od bardzo niedawna wypożyczania sprzętu i dekoracji eventowych. Choć ich kalendarz pęka w
szwach i są chwilę przed sezonem weselnym, które jako agencja organizują, nieustannie rozwijają
się tworząc nowe, atrakcyjne oferty dla swoich klientów.
Ich czwarte firmowe dziecko, jak nazywają żartobliwie wypożyczalnię
dekoracji jest dopełnieniem bogatej oferty, jaką Wymarzone Wesele ma
w swoim wachlarzu.
Jak szeroko działają, widać choćby po gotowych scenariuszach i indywidualnych ofertach, jakie przedstawiają swoim klientom. Znalezienie wymarzonej sali lub przestrzeni w wybranym terminie, dopracowanie menu,
współpraca z fotografami, organizacja wszelkich, nawet najbardziej ekstrawaganckich atrakcji, dekoracja sali poprzedzona wieloma inspiracjami
i gotowymi pomysłami, autorskie tematy przewodnie dopasowane indywidualnie do par, dekoracje kwiatowe, bukiety i wiązanki, prezenty dla
gości, podziękowania dla rodziców, wynajem i dekoracja auta, współpraca
z muzykami, instalacja i tworzenie własnych, niepowtarzalnych dekoracji
i wiele wiele innych.
Agencja Ślubna Wymarzone Wesele zajmuje się również koordynacją dnia
ślubu, a oznacza to, że wszystko odbędzie się według wypracowanego
wcześniej scenariusza, ściągając problem z głowy państwa młodych lub
ich bliskich. Z tej opcji korzysta wiele par, ponieważ szczególnie zależy im
na tym, aby goście czy rodzice bawili się na przyjęciu nie obciążeni dogrywaniem poszczególnych punktów ceremonii.
Wymarzone Wesele to ponad 50 ślubów w roku, dochodzi do tego organizacja romantycznych i ekskluzywnych zaręczyn, dekoracje komunijne
i ogromna ilość konsultacji z parami młodymi oraz ich rodzinami.
Paulina Leszczyńska wraz ze swoim zespołem nieustannie sięga po nowe
inspiracje i rozwiązania. Ich oferty to prawdziwe moodboardy, a ich elastyczne podejście nie zamyka ich na żadne tematy. Organizowali już śluby
na dachu, w przydomowym ogrodzie, z tematem przewodnim z koreańskich bajek, śluby międzynarodowe, niewielkie uroczystości ślubne na plaży czy wesela na setki gości. Nieprzewidziane okoliczności mają wkalkulowane w swoją pracę biorąc na siebie często niemożliwe wręcz realizacje.
Wiele par młodych dzięki ich drobiazgowej pracy dostrzega potencjał sali,
wierzy w to, że nawet najskrytsze marzenia jak choćby „gwiaździste niebo”
są możliwe. Ich praca i zaangażowanie pozwalają nie zgubić się w gąszczu
detali o jakie należy zadbać i których warto pamiętać.
Paulina Leszczyńska i jej zespół śledzą najnowsze trendy, regularnie
uczestniczą w szkoleniach, tak aby wprowadzić na nasz rynek atrakcyjne
rozwiązania. Dotyczy to zarówno sfery trendów florystycznych, jak i ślubnych dekoracji. Niezależność daje jej również nieoceniona pomoc męża Tomasza, który tworzy wyjątkowe, zaprojektowane przez Paulinę elementy.

Koordynacja Dnia ślubu u Marty i Andrzeja.
Od lewej Asystentka Gosia, Właścicielka Agencji Paulina

www.wymarzonewesela.pl/kwiaciarnia
ul. Bukowa 10 (Polo Market)
/Kwiaciarnia by Wymarzone Wesele

Choć najbardziej zachwycają spektakularne metamorfozy przestrzeni, to
do każdego wydarzenia podchodzą indywidualnie. Liczy się zadowolenie
państwa młodych, to dla nich ten dzień ma być wyjątkowy, często na całe
życie. Szereg imponujących realizacji podejrzeć można na stronie internetowej Agencji Ślubnej Wymarzone Wesele, a po bukiety w nowoczesnych formach, zaskakujących i intrygujących wstąpcie do kwiaciarni, tam
doświadczony zespół z pewnością zachwyci was swoimi pracami i trafi
w gust obdarowanej osoby.
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Hotel

Spa

ReStauRacja

Sala bankietowa

Zakochanym, którzy marzą o wyjątkowej uroczystości ślubnej, zaplanujemy i zorganizujemy
ten najważniejszy dzień w życiu tak, aby spełnić oczekiwania Ich i ich Gości.
Dzień ten pozostanie niezapomnianym na długie, szczęśliwe lata wspólnego życia…
Wesela do 130 osób | Zaślubiny w plenerze | Wyśmienita kuchnia
Stylowe wnętrza | Komfortowe pokoje | Spa & Wellness | Profesjonalizm | Doradztwo ślubne

78-125 Rymań, ul. Koszalińska 2
info@hotelryman.pl | tel: +48 94 352 55 00 | www.hotelryman.pl
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Rusza wypożyczalna
dekoracji ślubnych
Od lat brakowało na naszym lokalnym rynku miejsca, w którym można byłoby wypożyczyć piękne
i modne dekoracje. Teraz można to zrobić wygodnie z domu, przeglądając internetową stronę
wypożyczalni Agencji Ślubnej Wymarzone Wesele. Dostępne dekoracje, to blisko 500 najróżniejszych
dodatków, które z powodzeniem urozmaicą nie tylko wesele, ale także urodziny, jubileusze, przyjęcia
niespodzianki, roczki, komunie, wieczory panieńskie lub kawalerskie czy imprezy integracyjne.

Od Lewej Tomasz, Paulina i Gosia podczas organizacji
zaręczyn w formie pikniku

Ślub na plaży Alicji i Marcina

Do tej pory wyjątkowe dekoracje wypożyczyć można było w dużych
i odległych miastach. Problemem najczęściej był transport, który czasem znacznie przewyższał koszty samego wynajmu. Teraz wszystkie
niezbędne akcesoria począwszy od stołów i krzeseł, a skończywszy
na magicznym oświetleniu, neonowych napisach, świecznikach czy
podtalerzach znaleźć można na miejscu. Agencja Wymarzone Wesele
właśnie ruszyła z wypożyczalną autorskich dekoracji. Na stronie internetowej znajdziecie szereg propozycji, które stanowić mogą bazę
niebanalnych ozdób waszego wyjątkowego przyjęcia. Dla pokazania
możliwości wykorzystania pojedynczych przedmiotów, autorzy dodali fotografię realizacji, które mogą służyć za inspirację do własnego
wykorzystania.
Wypożyczalnia czynna jest cały rok, pamiętać należy jednak o tym,
aby wybrane przedmioty rezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Dostawaliśmy wiele zapytań o wypożyczenie naszych dekoracji,
szczególnie na mniejsze przyjęcia lub imprezy. Ponieważ sami jesteśmy autorami wielu dekoracji i zorganizowaliśmy blisko dwieście najróżniejszych wydarzeń służymy doświadczeniem i tylko sprawdzonym oraz niezawodnym sprzętem – deklaruje Tomasz Leszczyński,
współwłaściciel wypożyczalni Wymarzone Wesele.
Pan Tomasz mówi również: - Z usług naszej wypożyczalni skorzystać może każdy, zarówno profesjonalne firmy zajmujące się przy-

gotowywaniem imprez czy wesel, ale także klienci indywidualni.
Po odbiór zapraszamy do naszych magazynów w Sianowie, po
wcześniejszym umówieniu możliwy jest również dowóz. Dysponujemy także dekoracjami niedostępnymi powszechnie na rynku,
ponieważ wiele z nich stworzyliśmy sami w naszym warsztacie.
Jestem pewien, że korzystając z naszych usług sprawicie Państwo,
że wasze przyjęcie pozostanie niezapomniane, a efekt „wow” zachwyci waszych gości. Chcemy dzielić się tym co udało nam się
stworzyć i nieustannie podnosić jakość naszych usług, jak i udostępniać nasze sprawdzone i bardzo lubiane rozwiązania. Jeśli tylko planujecie mniejsze lub większe spotkania, a nie macie do końca
pomysłu jak zagospodarować przestrzeń - serdecznie zapraszam
na naszą stronę internetową. Podrzucone przez nas inspiracje
z pewnością zaciekawią.
Pojawienie się na lokalnym rynku wypożyczalni o tak szerokim
asortymencie otwiera nowe możliwości. Przede wszystkim cieszyć się będzie można wspaniałymi estetycznymi doznaniami bez
dużych i często jednorazowych nakładów finansowych. Od teraz
pozwolić sobie można na spełnienie marzeń o wyjątkowym przyjęciu, według własnego pomysłu. Jak obiecuje Tomasz Leszczyński
wypożyczalnia z miesiąca na miesiąc będzie poszerzała swój asortyment o niepowtarzalne i wyjątkowe gadżety, które zadowolą nawet bardzo wymagających dekoratorów. I choć mówi się, że ogranicza tylko wyobraźnia, to w tym przypadku wyobraźnia dostaje
szereg narzędzi, aby wyprawić przyjęcie jak ze snu.

Wypożyczalnia Dekoracji „Wymarzone Wesele”
www.wymarzonewesela.pl/wypozyczalnia/ | email: biuro@wymarzonewesela.pl
/ Wypożyczalnia Dekoracji Wymarzone Wesele

Nowoczesne, dopasowane sale do
współczesnych trendów ślubnych
Wesela i przyjęcia weselne / obiady
wesele dla każdej ilości osób
Duża sala balowa dla 300 osób
Modny ślub na powietrzu
w ogrodzie
Zabytkowe Auto z Muzeum Aut
Zabytkowych do ślubu gratis*
*Obowiązują dla wesel
na min. 100 osób

HOTELE VERDE***
76-031 Mścice | Koszalin, ul. Koszalińska 1
tel. +48 94 317 08 00 | fax. (094) 317 08 01
hotel@verde.pl
www.verde.pl
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Przetańczyć z tobą chcę całą noc…
Wesele z pomysłem i do tego okazja do magicznej podróży w czasie. Sala balowa
w stylu PRL, z oryginalnym wystrojem i charakterem przeniesie was w klimat
najlepszych prywatek i dancingów z lat 60-80.

Przyjęcie na pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt osób idealnie rozgości się
w naszej liczącej 120 m2 sali, w której komfortowo wydzielić można
strefę bufetową, taneczną oraz foyer. Współpraca ze sprawdzonymi
i lokalnymi firmami cateringowymi daje gwarancję najlepszego smaku
serwowanych potraw.
Klimatyczna atmosfera wnętrz „Starego Koszalina” to zdecydowanie
odpoczynek od jaskrawych kolorów i świecących LED-ów. Nasze
sale są pełne ciepłej atmosfery, komfortowych stylowych dodatków,
które każde przyjęcie wypełnią niepowtarzalnym urokiem. A jeśli dodamy do tego ulubione muzyczne kawałki i wodzireja, wasze ślubne
przyjęcie zamienić się może w imprezę, którą wspominać się będzie
latami.
Na mniejsze przyjęcia polecamy naszą 70m2 salę, którą zaadaptować
można na wiele sposobów. Niech poniesie was wyobraźnia.
Zapraszamy do naszych wnętrz i poczujcie klimat dawnych niezapomnianych prywatek.

Stary Koszalin Hostel & Hotel Services
Koszalin, ul. Szczecińska 32
+48 734 423 443
recepcja@starykoszalin.pl
www.starykoszalin.pl
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KWIACIARNIA

TOMA

Kompleksowe dekoracje slubne i weselne:
• wiązanki i butonierki
• dekoracje kościoła
• dekoracje sali weselnej
• dekoracje i wypożyczenie auta
• ciężki dym
• napisy: LOVE , MIŁOŚĆ
• indywidualne projekty pod Klienta

Koszalin, ul. Połtawska 3 (obok POLOmarketu), tel. 666 083 848, 694 324 703
/kwiaciarnia.tomatorg

Ubieramy
WASZĄ
MIŁOŚĆ...
Salon Ślubny Farage

Zdjęcia z wesela Sandry i Daniela | Fot. Bartosz Chrzanowski

Zapraszamy do umawiania
indywidualnych przymiarek.

Salon Ślubny Farage
Koszalin ul. Chabrów 10
Tel. 662 092 091
FB/SalonŚlubnyFarage
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Plecionki i loki
zawsze w trendzie
Naturalnie, lekko, dziewczęco, ale przede wszystkim nadzwyczajnie wyjątkowo prezentują
się fryzury w ślubnym portfolio Pracowni Fryzur Moniki Dudy. W tym sezonie królują
naturalne kolory, delikatne fale i misterne plecionki.

Ślubną fryzurę wybiera się na dobre kilka miesięcy przed wydarzeniem. Dobiera się ją zarówno do sukni, jak i długości oraz
kondycji włosów. Fryzura powinna współgrać też z motywem
przyjęcia i być indywidualnie dopasowana do panny młodej,
tak aby zdobiła i upiększała, a nie „przebierała”.
Monika Duda, swoje klientki zaprasza na rozmowę o wymarzonej ślubnej fryzurze na długo przed weselem, czasem to
nawet pół roku. Przez ten okres, jak podkreśla, można nadać
włosom naturalny blask, nawilżyć je, wyprowadzić pożądany
kolor i przede wszystkim przetestować wymarzone upięcia.
Dzień ślubu jest stresujący nie tylko dla panny młodej, fryzjer
również czuje tego dnia ogromną odpowiedzialność, przecież
to właśnie misterne fryzjerskie dzieło musi wytrzymać cały
dzień i noc, naturalnie się prezentować, oprzeć się aurze, wytrzymać tańce i szereg emocji jakie w tym dniu przeżywa każda
panna młoda.
Naturalne loki i zwiewne fale zawsze znajdują swoje zwolenniczki. Wiele pań decyduje się również na upięcia i choć wyglądają naturalnie i lekko, to tak naprawdę niezwykle pracochłonne i pieczołowite dzieło kilku godzin zaplatania wprawnej
mistrzyni fachu. Właścicielka Pracowni Fryzur zawsze zachęca
to przetestowania ułożonych już włosów. Po próbnym uczesaniu warto wybrać się na całonocną imprezę, aby sprawdzić czy
praca fryzjera zdała egzamin w boju.
Panny młode w każdym wieku mogą liczyć na niebanalne ułożenia. Wymarzone pomysły na fryzury w tak wyjątkowym
dniu warto przynieść ze sobą do salonu Moniki Dudy. Dodatki,
kwiaty, welon – to również trzeba wziąć pod uwagę na długo
wcześniej. Wspólna analiza i plan na to jak dbać o włosy skończyć się może tylko sukcesem.
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Fryzury:
Pracownia Fryzjerska Moniki Dudy
Portrety:
Karolina Magnowska
Modelki:
Aleksandra, Oliwia, Monika,
Aleksandra, Magda
Adres:
ul. Staszica 20a – Zielony Zakątek
/ Pracownia Fryzjerska Monika Duda
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Olga Kurenna wybrała ślub pod
gwieździstym niebem
Autor: Anna Zawiślak | Fotografie: Nina Skwira

„Kiedyś myślałam o dużej sali wypełnionej gośćmi, aż nagle do głowy
przyszedł mi pomysł z ogrodem rodziców. Zgodzili się od razu, choć nie
zdawaliśmy sobie wszyscy sprawy, jak wiele zachodu wymaga przygotowanie takiej imprezy”– mówi o swoim weselu Olga Kurenna, znana w Koszalinie stylistka. Zapytaliśmy ją, czy zdecydowałaby się kolejny raz na taką
scenerię weselnego przyjęcia.
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- Minęło raptem kilka miesięcy od Waszego ślubu, ale blask w Twoich
oczach taki, jakby to było wczoraj.
- Bardzo lubię wracać wspomnieniami do tego dnia. Album ze zdjęciami leży u nas na wierzchu. Nie ma sensu uciekać od pozytywnych
wibracji (śmiech).

czasie przygotowań. W naszym przypadku doskonale się sprawdzili
fotograf Nina Skwira, Dj Muzyczny Darek i catering wraz z obsługą
Centrum Smaku. Bardzo pomogła nam Agencja Ślubna Wymarzone
Wesele, która swoimi dekoracjami zaczarowała nasz ogród w absolutnie magiczne miejsce. Skorzystaliśmy też z ich usługi koordynacji
dnia ślubu, ponieważ wszyscy chcieliśmy dobrze się bawić tego dnia,
a nie przejmować się i dopinać szczegóły.

- Kiedy myślę o ślubie pod gołym niebem, to pierwsze co przychodzi mi do głowy, to nasza polska, kapryśna pogoda.
- To prawda, pogoda u nas jest nieprzewidywalna i można śmiało
stwierdzić, że wszystko może się zdarzyć, jednak nie mieliśmy żadnego planu B. Zakładaliśmy, że wszystko się uda. Oczywiście śledziliśmy prognozy, które były bardzo zmienne - raz pokazywały słońce,
raz deszcz i tak na okrągło. W przeddzień ślubu ostatecznie odwołaliśmy zarezerwowane wcześniej namioty, które całkowicie odebrałyby uroczystości urok. No i oczywiście w tym dniu pokropiło
chwilę przy obiedzie, a w nocy konkretnie się rozpadało, ale zupełnie
przestaliśmy się tym przejmować. Przenieśliśmy się pod zadaszenie
i bawiliśmy się do samego rana.

Nasz ogród został podzielony na strefy. Był oczywiście mój wymarzony długi stół, przy którym usiadło 40 osób, a także strefa relaksu,
parkiet do tańca, słodki stół, wiejski stół, drink bar z naszymi ulubionymi drinkami i kilka stref do zdjęć. Klimat stworzyły świece,
gwiaździste niebo oraz kameralne i romantyczne oświetlenie. Goście
również podjęli temat przyjęcia na powietrzu, ubrali się swobodnie
i wygodnie. Przygotowaliśmy koce w razie chłodu, a przy pomocy
jednej z koszalińskich firm odkomarzyliśmy teren, co jest dość istotne przy przyjęciach na świeżym powietrzu. Dziś, gdy wychodzimy
na taras i patrzymy na ogród rodziców, aż trudno uwierzyć, że tyle
tam się działo.

- Skąd pomysł na weselne przyjęcie w ogrodzie? W końcu to bardzo
angażujące wydarzenie.
- Szczęśliwie rodzice podchwycili nasz pomysł. Decyzję o ślubie
podjęliśmy cztery miesiące wcześniej, więc czasu nie było za dużo.
Dość szybko zorientowaliśmy się, że owszem mamy przestrzeń, ale
w zasadzie nic poza tym. Stoły, krzesła, zastawa, obsługa, toalety,
a nawet parkiet, to wszystko musieliśmy załatwić na własną rękę.
Okazało się, że jest tego całkiem sporo, a niektóre rzeczy musimy
sprowadzić z innych miast.

- Wszystko ułożyło się zgodnie ze scenariuszem?
- W zasadzie tak, ale przyznam, że mam taką naturę, że skupiam się
na pozytywach. Na przykład mimo odkomarzenia w chwili krojenia
tortu nad naszymi głowami pojawiła się chmara maleńkich muszek,
ale to jedynie nas rozbawiło. Przepyszny tort z Pracowni Czekolady
w ferworze przygotowań delikatnie się zdeformował, ale absolutnie
nie rwałam włosów z głowy z tego powodu, a do zdjęć obróciliśmy
go najbardziej korzystną stroną (śmiech). Kiedy o trzeciej w nocy
rozpadał się deszcz, goście po prostu pomogli przestawić stoły pod
zadaszenie tarasu i przyjęcie trwało do rana.

Każdego dnia robiłyśmy z moją mamą i świadkową coś do zrobienia.
Muszę przyznać, że organizacja wesela w ogrodzie to zdecydowanie więcej pracy niż w wyspecjalizowanej sali. Poza tymi wszystkimi
dodatkowymi rzeczami, trzeba też pamiętać o znalezieniu odpowiednich specjalistów, co jest nie lada wyzwaniem przy tak krótkim

Tak naprawdę ten wyjątkowy dzień, do którego szykujemy się tyle
czasu, trwa tak krótko, że szkoda go tracić na nerwy, dlatego w mojej
pamięci wszystko udało się znakomicie.
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- Wasze stroje również były wyjątkowe. Miałaś niecodzienne kwiatowe ozdoby we włosach, a twój mąż Mariusz wystąpił w białym
garniturze.
- Moja sukienka nie mogła być inna w tej scenerii. Prosta, uszyta w koszalińskiej pracowni Polka. Zresztą mam plan ją teraz nieco skrócić i po
prostu nosić. Moje kwiaty we włosach i butonierce Mariusza pochodziły z poznańskiej manufaktury i przez cały wieczór znakomicie się
sprawdziły, z jednej strony widowiskowe, z drugiej bardzo wygodne.
Na początku w naszych rozmowach biały garnitur w ogóle nie wchodził w grę. Mariusz myślał o czymś tradycyjnym, ale ja po prostu zamówiłam biały zestaw, ot tak tylko do przymiarki. Przymierzył i od
razu się zgodził, postawił tylko jeden warunek, na przebranie chce
całkowicie coś odjechanego. Zdecydował się na czarny garnitur w białe gwiazdy, ja za to założyłam swoją czarną sukienkę z wieczoru panieńskiego i trampki. W tych strojach mamy także bardzo klimatyczną
sesję zdjęciową, na którą pojechaliśmy do Gdańska. Bardzo zależało
mi na tym, aby nie były to stroje „na jedną okazję”, jak to zazwyczaj
bywa. Każdy element naszej ślubnej garderoby można wykorzystać
przy innych okazjach. Moje sukienki są bardzo uniwersalne kolorystycznie, ale efektowne formą. Tak samo akcesoria: zarówno opaska,
jak i brokatowe czółenka z kryształami dodadzą efektu „wow” nawet
najprostszej stylizacji. Mariusza garnitur w gwiazdy już sprawdził się
na sylwestrze, a biały - czeka na cieplejsze dni i zdecydowanie będzie
wykorzystany zarówno w zestawie, jak i osobno. Moja rada jest taka,
aby dopasować stroje do miejsca i stylu przyjęcia. Sukienka w stylu
boho i garnitur w kratę kompletnie nie sprawdzą się w scenerii glamour i na odwrót - bardzo elegancka suknia i smoking totalnie nie zagrają
w ogrodzie.
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- Brzmi to bardzo racjonalnie i ekologicznie.
- To prawda, nie lubię niczego marnować, wolę wykorzystywać
wielokrotnie. Na przyjęciu także nie drukowaliśmy dla każdego
menu i scenariusza wieczoru, a jedynie na dekoracyjnej tablicy na
wejściu, zamiast winietek – imienne, cudnie lukrowane ciasteczka
do schrupania od Agaty Cookie Art, które też były prezentem dla
gości, czyli 2 w 1. Zamiast typowej księgi gości zdecydowaliśmy
się na listy w butelce, które będziemy czytać na naszą pierwszą
rocznicę. Na pożegnanie, jako niespodziankę, nasi goście otrzymali
wodę z elektrolitami, aby mogli ze świeżą głową przybyć na poprawiny. Dziękując za przybycie, wysłaliśmy bliskim personalizowane filmiki wideo, które powstały w trasie na sesję poślubną do
Gdańska. Część użytych ozdób, jak np. kryształowe wazony i inne
naczynia, kupiłam na naszej koszalińskiej giełdzie i do dziś cieszą
oko w naszym domu.

Wesele marzeń
w Hotelu Delﬁn****
w Dąbkach

- Czy własny ślub da się przeżyć bez żadnego stresu?
- Uważam, że delikatne podenerwowanie czy ekscytację powinno
się zostawić na moment składania sobie przysięgi, a nie na samo
wesele. Choć przed ślubem parą byliśmy siedem lat i można powiedzieć, że znamy się znakomicie, to chwila wypowiadania na
głos, przy świadkach, świadectwa miłości i przyrzeczenia spędzenia wspólnie całego życia, bardzo nas oboje wzruszyła i pewnie
też delikatnie stresowała. Nawet nie wiem, jak to nazwać, ale po
ślubie nasz wzajemny stosunek do instytucji małżeństwa nabrał
niebywałej mocy i szacunku. Jest jakoś inaczej, lepiej i jest to nasza
wspólna obserwacja. Dlatego właśnie często wracamy do wspomnień tamtego dnia zarówno we dwoje, jak i z rodzicami czy przyjaciółmi. Jestem pewna, że przy okazji którejś rocznicy powtórzymy to wydarzenie, bo był to jeden z najpiękniejszych dni w moim
życiu.

Przyjęcie weselne w eleganckich wnętrzach klimatyzowanej
Restauracji Hotelu Delﬁn, mieszcząca 150 osób.
Apartament dla Młodej Pary – GRATIS
Możliwy ślub w plenerze - plaża, hotelowy park
Różnorodne menu, dania serwowane przez Szefa Kuchni
Poprawiny w specjalnie przygotowanej wiacie grillowej
Wystrój sali i stołów, dekoracje kwiatowe
Na dodatkowe życzenie pomagamy przy wyborze DJ-a, zespołu,
kamerzysty, fotografa, animatora dla dzieci
Oferujemy również noclegi dla gości weselnych
w naszych domkach przy hotelu

reklama

Przygotowania do ceremonii
(szeroki wachlarz usług SPA&Wellness)

Hotel Delﬁn Sp. z o.o.
ul. Darłowska 15, 76-156 Dąbki | sj@delﬁnhotel.pl | www.delﬁnhotel.pl
Manager Gastronomii Jolanta Suwalska | tel. +48 94 314 89 50 lub 533 355 528

I

prestiżowy ślub

I

Drobne upominki dla gości
Zwyczaj obdarowywania gości weselnych przez parę młodą upominkami
jest w Polsce nowością, ale szybko się zakorzenia.

Nalewka własnego wyrobu

Mini Roślinka

gazetowe ogłoszenia albo… bilety lotnicze. Wyobraźnia podpowiedzieć może dziesiątki rozwiązań.

Jak inne zapożyczenia kulturowe ze świata anglosaskiego
budzi mieszane odczucia. Jest jednak na tyle sympatycznym pomysłem, że coraz więcej par decyduje się na drobne
podarunki.

Inne rozwiązanie to coś z weselnego menu. Mogą to więc być
małe flaszeczki z napojem (niekoniecznie alkoholowym), pięknie
opakowane pierniczki w kształcie serc albo na przykład woreczki z mieszanką orzechów. Tutaj znów warto włączyć pomysłowość i znaleźć oryginalny pomysł.

Są one zazwyczaj jakoś związane z młodymi. Bywają to więc na
przykład ręcznie robione landrynki z ich inicjałami. Popularne
są specjalnie zamówione malutkie wonne mydełka z inicjałami
albo podziękowaniem wytłoczonym na wierzchu.

Prezencik można wysłać po imprezie, wraz ze słowami wdzięczności za udział w uroczystościach – ślubnej i weselnej. Może nim
wówczas stać się płyta z weselnym filmikiem i kompletem zdjęć.

Czasami są to tylko niewielkie papierowe bileciki z okolicznościowym tekstem. Bywają one stylizowane na kartki pocztowe,

Świeczki

Personalizowane mydełko zapachowe
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WESELE NAD MORZEM W ŁAZACH
Zapewniamy niepowtarzalną atmosferę i profesjonalną obsługę.
» Nowoczesna, klimatyzowana sala weselna
» Bogate i wykwintne menu
» Apartament dla Młodej Pary
» Noclegi dla Gości weselnych
Idealne miejsce na organizację przyjęć weselnych.

rezerwacje: 665 911 264
|
recepcja@solaris.turystyka.pl | www.solaris.turystyka.pl
Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjne Solaris, ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy
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Pamiętaj o tym, idąc do USC
Podpowiadamy, o czym należy pamiętać przed pierwszą wizytą
w urzędzie stanu cywilnego.
Związek małżeński mogą zawrzeć wyłącznie osoby pełnoletnie.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zawarcie małżeństwa dorosłego mężczyzny z kobietą, która ukończyła 16 lat, jeśli uzyskają na to
zgodę sądu.
Małżeństwem nie mogą zostać osoby spokrewnione ani spowinowacone w linii prostej. Jego zawarcie nie jest też możliwe w przypadku
pary pozostającej w stosunku przysposobienia. Prawo nie zezwala
również na ślub osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Chorzy psychicznie oraz niepełnosprawni psychicznie mogą go wziąć tylko po
wydaniu zezwolenia przez sąd.
Gdzie można wziąć ślub?
Choć polskie pary najczęściej biorą śluby w urzędach stanu cywilnego,
to rosnącą popularnością cieszy się idea organizowania ich w bardziej
nietypowych miejscach. Większą swobodę na tym polu zapewniło,
wprowadzone w 2015 roku, Prawo o aktach stanu cywilnego. Umożliwiło narzeczonym nie tylko wybór dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale też zawarcie małżeństwa np. w plenerze. Warunkiem jest
jednak, by zorganizowanie uroczystości w danym miejscu nie wiązało
się z kosztem przekraczającym 1000 złotych, a ono samo pozwalało
na zachowanie powagi sytuacji i bezpieczeństwa członków ceremonii. Obowiązuje również tzw. właściwość miejsca. Znaczy to, że ślubu
w Mielnie nie może udzielić kierownik USC z Koszalina, ale kierownik
miejscowy.

sięgłego lub polskiego konsula. Gdy jedno z narzeczonych nie zna
polskiego, niezbędne jest też zatroszczenie się o wsparcie ze strony
tłumacza/biegłego, by móc swobodnie porozumieć się z kierownikiem USC.
Wizyta w USC przed ślubem
Podczas wizyty w urzędzie stanu cywilnego ustalane są najbardziej
istotne kwestie dotyczące ślubu. Wybrana zostaje np. data uroczystości. Jeśli narzeczeni decydują się na zawarcie małżeństwa w innym
miejscu, to właśnie podczas spotkania mają możliwość złożenia stosownego wniosku. Ponadto jest to moment, gdy para musi podpisać
tzw. zapewnienie o nieznaniu jakichkolwiek okoliczności mogących
wykluczyć ich prawo do wzięcia ze sobą ślubu.

Jakie dokumenty?
Przed wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego należy przygotować niezbędną dokumentację: dokumenty potwierdzające tożsamość, czyli dowody osobiste bądź paszporty; skrócone akty urodzenia; potwierdzenie opłaty skarbowej; w określonych przez prawo przypadkach - zgoda
sądu na zawarcie związku małżeńskiego; w razie korzystania z pomocy
pełnomocnika - zezwolenie sądu na ślub poprzez pełnomocnictwo.

Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, narzeczeni składają również te dotyczące przyszłego nazwiska – piszemy o tym
osobno.

Osoby będące obywatelami Polski, ale nieposiadające polskich aktów
stanu cywilnego, muszą dostarczyć USC zagraniczny odpowiednik
aktu urodzenia. Dodatkowo, jeśli zawierały już wcześniej związek małżeński za granicą, są zobowiązane okazać dokumenty potwierdzające
ustanie, unieważnienie lub nieistnienie wspomnianego małżeństwa.

Koszt i termin
Kosztem, jaki trzeba ponieść z tytułu ślubu cywilnego, jest obowiązkowa opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, czyli 84 zł. Pary decydujące się na ceremonię poza urzędem muszą liczyć się z dodatkowym
wydatkiem wysokości 1000 zł. Za wydanie zaświadczenia o zdolności
prawnej do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca należy z kolei
zapłacić 38 zł.

W dniu ślubu potwierdzone muszą zostać dane zawierających związek małżeński oraz świadków, dlatego muszą okazać oni dokumenty
tożsamości.
Ślub z cudzoziemcem

Ślub nie może się odbyć wcześniej niż miesiąc po złożeniu zapewnienia o braku okoliczności wykluczających małżeństwo. Istnieje jednak możliwość przyśpieszenia ślubu, jeśli przemawiają za tym ważne
względy - ciąża, choroba jednego z narzeczonych, nagły wyjazd za
granicę itp. Para, która chciałaby skorzystać z tego rozwiązania, musi
złożyć w USC wniosek o skrócenie czasu oczekiwania, gdzie poda
powody swojej prośby. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dowód uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej o wysokości 39 zł.

Narzeczony, który jest cudzoziemcem, musi dostarczyć do urzędu stanu cywilnego dokument potwierdzający, iż może on zawrzeć małżeństwo w świetle prawa swojego ojczystego kraju. W przypadku, gdy
uzyskanie takiego potwierdzenia uniemożliwiają trudne okoliczności
(np. wojna), zezwolenie na ślub danej osoby może wydać polski sąd.
Warto wiedzieć, że wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać urzędowo przetłumaczone przez tłumacza przy-
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SZEROKI WYBÓR DODATKÓW
DO TORTÓW I CIAST

Tort weselny

barwniki, ranty cukiernicze,
masy cukrowe, ozdoby,
podkłady, toppery,
opakowania cukiernicze.

jedna z najsłodszych
i najchętniej fotografowanych
przez gości chwil przyjęcia
weselnego.

rzecz_tortowa_koszalin
/rzecz.tortowa

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

pracowniatortowmonikarudnicka
pracownia_tortow_rudnicka

732 55 88 44

www.monikarudnicka.pl
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Smakowite Level 5
Są zgraną paczką, lubią z sobą pracować. My zaś cenimy efekty ich starań. Mamy przyjemność przedstawić
Państwu wybrane zdjęcia z pierwszej sesji cyklu „Miejsca i klimaty”, który dla naszego magazynu przygotowują wspólnie: Natalia Snoch (fotografia), Karolina
Maciejewska (makijaż i wizerunek), Angelika Karabin
(modelka).
Założeniem autorek cyklu jest pokazanie ciekawych miejsc w Koszalinie
i okolicach w kontekście modowym. Na pierwszy ogień panie wzięły restaurację Level 5 w nowo powstałym apartamentowcu stanowiącym część
Imperiall Resort & MediSPA w Sianożętach. Miejsce z klimatem, ulokowane
na najwyższej kondygnacji nowoczesnego obiektu (w wydaniu z października 2021 zaprezentowaliśmy je bliżej), oferuje możliwość delektowania się
znakomitymi daniami a jednocześnie widokiem zieleni i morza.
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Estetycznie i profilaktycznie
Świat usłyszał o profilaktycznej mastektomii kilka lat temu, za sprawą publicznego wyznania
Angeliny Jolie. W roku 2021 podobny zabieg wykonała Paulina Młynarska, a media znowu zaczęły pisać o zabiegu, na który decyduje się coraz więcej kobiet. Mamy do czynienia z chwilowym trendem czy może wyjątkowo skuteczną możliwością profilaktyki nowotworowej?
Zapytaliśmy o to dr. n. med. Andrzeja Krajewskiego, specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej,
właściciela Klinik Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu i w Rzęskowie.
Kto i dlaczego decyduje się na profilaktyczne
tego, że w niedalekiej przyszłości ich zdrowie
usunięcie piersi?
może być zagrożone. Pacjentki z grupy powyżej 60. roku życia na mastektomię decydują
Jest kilka grup pacjentek, które decydują
się rzadko, ponieważ nawet przy występosię na taki zabieg. Pierwsza z nich to osoby,
waniu mutacji genu prawdopodobieństwo
u których w rodzinie zdarzały się przypadki
zachorowania w tym wieku jest mniejsze.
zachorowania na raka piersi. Taka osoba powinna wykonać badanie genetyczne, podczas którego można zdiagnozować mutację
Czy warto poddać się zabiegowi? Czy jego
genetyczną, powodującą wzrost ryzyka wywykonanie całkowicie wyklucza ryzyko zastąpienia raka piersi do około 60-80%. Lęk
chorowania?
przed rakiem piersi skłania kobiety do decyzji
Nie można przewidzieć kiedy i czy w ogóle
o operacji. Oczywiście nie każda kobieta musi
dojdzie do rozwoju choroby nowotworowej
decydować się na profilaktyczne usunięcie
u osoby z wykrytą mutacją genu. Według
piersi – są to w danym momencie zdrowe
statystyk defekt genu zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi do 60-80%. Profiosoby, mogą one zdecydować się jedynie na
laktyczna amputacja piersi zmniejsza ryzyko
regularne badania profilaktyczne i pozostawanie pod stałą opieką genetyka. Ryzyko
zachorowania na raka piersi.
zachorowania jest u nich bowiem większe, ale
nie można przesądzić, że choroba na pewno
Jak wygląda procedura zabiegowa?
się rozwinie. Dodatkowym czynnikiem skłaGruczoł piersiowy zostaje w całości usunięty.
niającym pacjentki do badań i decyzji o proZachowujemy natomiast skórę, brodawkę
filaktycznej mastektomii jest występowanie
i węzły chłonne – ponieważ efektem zabiegu
dr n. med. Andrzej Krajewski
nowotworów w bliskiej rodzinie. Kolejna gruma być pełna sprawność fizyczna pacjentki
pa to pacjentki z mutacją genu, u których wystąpił rak piersi i w konseoraz dobry efekt estetyczny.
kwencji jedna pierś została usunięta. Te kobiety często decydują się na
profilaktyczną amputację drugiej piersi, chcąc w ten sposób zapobiec
Czy zabieg może obejmować również rekonstrukcję piersi? Czy przy
rozwojowi choroby.
rekonstrukcji można wybrać nowy rozmiar biustu?
Tak, najczęściej wykonuje się zabieg łączony: profilaktyczne usunięcie
Czy wykonanie badań profilaktycznych i genetycznych jest konieczne?
piersi z jednoczesną rekonstrukcją. Dlatego technika chirurgiczna
Profilaktyczne badania w kierunku wykrycia raka piersi powinna wykojest zawsze ukierunkowana także na korzystny efekt estetyczny po
nywać regularnie każda kobieta. Szczególnie zaś powinny dbać o to osooperacji. Jako chirurg plastyk rozumiem, że kobiety poddając się taby, u których wykryto mutację genu. Zaleca się przynajmniej raz na pół
kiemu zabiegowi chcą cieszyć się nie tylko zdrowiem, ale i dobrym
roku poddać się badaniu USG i raz na dwa lata mammografii. Warto też
wyglądem. Chcą być aktywne w rodzinie, w społeczeństwie, w pracy.
wspomnieć, że badanie genetyczne, które pozwala ustalić czy jesteśmy
Dlatego też zabieg ten można nazwać nie tylko medycznym, ale także
w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania, nie jest konieczne. Jest
ukierunkowanym na dobry efekt estetyczny. Przed operacją, podczas
ono jednak obecnie dostępne, powszechne i bezpłatne.
konsultacji z lekarzem, pacjentka może sama zdecydować o wyglądzie
swoich nowych piersi.
W jakim wieku kobiety najczęściej decydują się na zabieg profilaktycznej mastektomii? Jak ciąża i plany macierzyńskie wpływają na
Jak duża jest świadomość kobiet na temat możliwości wykonania
zasadność przeprowadzenia go?
badań genetycznych i samego zabiegu? Czy po głośnym przypadku
Kobiety, które nie rodziły, a u których w rodzinie wystąpił rak piersi,
Angeliny Jolie zainteresowanie zabiegiem zwiększyło się?
powinny częściej wykonywać profilaktyczne badania kontrolne. DeŚwiadomość kobiet jest bardzo ważna – nie tylko w kwestii samej
cyzja o wykonaniu profilaktycznej mastektomii jest u tych pacjentek
profilaktycznej amputacji, ale także konieczności wykonania badań
często odraczana. Kobiety powinny mieć możliwość spełniania się na
genetycznych u osób znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania.
każdej płaszczyźnie, między innymi w roli matki. Macierzyństwo to
Owszem, przekaz medialny ma tu niemałe znaczenie i może zdziałać
piękny czas, który warto przeżyć, nie odbierając sobie niepotrzebnie
cuda: tak jak w przypadku Angeliny Jolie, gdzie jedna osoba pobudziła
żadnego z jego elementów, np. możliwości karmienia piersią. Jak pokaświadomość społeczną wielu kobiet na całym świecie. Dzisiaj świazuje praktyka, najczęściej na profilaktyczną amputację piersi decydują
domość w temacie profilaktyki raka piersi jest znacznie większa, niż
się kobiety w wieku 30-50 lat, które urodziły dzieci i mają świadomość
jeszcze kilka lat temu.

Kołobrzeg ul. Fredry 15 A
tel.: 94 353 81 65
Rzęskowo k.Gryfic ul. Topolowa 1
tel.: 787 503 008

/ chirurgiaplastycznakrajewski
/ klinikikrajewscy
www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl

KOSZALIN | SIANÓW | BOBOLICE

OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE, JEDNOOGNISKOWE
ORAZ KOREKCJA W BARWIONE SZKŁA PRZECIWSŁONECZNE

ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE
BADANIE WZROKU!
W naszych salonach możesz skorzystać z precyzyjnego pomiaru wzroku
za pomocą rewolucyjnego urządzenia: skanera optycznego DNEye® firmy Rodenstock.
W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń pomiarowych DNEye® rejestruje nie tylko wady wzroku, takie
jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm, ale również aberracje wyższego rzędu, które
odpowiadają między innymi za gorszy kontrast i jakość widzenie o zmroku. Skaner dodatkowo wykonuje
pomiar grubości rogówki oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową.

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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Niepokój, lęk, strach
Psychiczny rollercoaster da się opanować
Autor: Sylwia Hille-Jarząbek

Wydarzenia, z którymi się mierzymy od dwóch lat, pozbawiają nas dobrostanu rozumianego jako spokój, możliwość swobodnego dokonywania wyborów oraz wygoda polegająca
na decydowaniu, gdzie chcemy mieszkać, co chcemy kupić w sklepie, jak chcemy spędzić
wolny czas. Nie należy jednak popadać w fatalizm i apatię. Z dyskomfortem psychicznym
można sobie poradzić.
Najpierw przeraziła nas pandemia. Zderzyliśmy się z czymś, co do tej
pory oglądaliśmy na filmach. Pojawiły się zakazy i nakazy. Nie możemy
wyjść z domu, nie możemy zarabiać pieniędzy. Nie wiemy, co będzie.
Jesteśmy bombardowani informacjami, że ludzie umierają. Kolumna
ciężarówek wiozących trumny we włoskiej Lombardii pobudza wyobraźnię. Zaczynamy się bać, a ten strach jest bardzo realny.
I nagle pojawia się szczepionka, wraz z nią nadzieja. Pozwala się nam
na więcej, możemy nawet wyjechać na wakacje. Wracamy z wakacji,
trafiamy niemalże wprost na kolejną falę pandemii, a wraz z nią na falę
uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.
Zaczynamy odczuwać niepokój, znowu w telewizji pojawia się ogrom
informacji i obrazki ludzi koczujących w lesie. Nasze człowieczeństwo
znowu zostaje wystawione na próbę. Każdy z nas - bez względu na to,
jak postrzega sytuację wokół granicy - myśli o tym, co z tego wyniknie.
Jak to będzie dalej?
Sytuacja na granicy się stabilizuje, obostrzenia są luzowane, już zaczynamy się cieszyć, kiedy nagle wybucha wojna. Nie gdzieś daleko, ale
tuż obok, stwarzając w naszej psychice stan realnego zagrożenia.

Autorka jest terapeutką pracującą w nurcie Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, studentką ostatniego
roku psychologii Uniwersytetu SWPS. Kontakt pod
nr tel. 798 666 497 lub e-mail sylwia.hillejarzabek@gmail.com

Cios w poczucie bezpieczeństwa
Psychiczny rollercoaster ostatnich lat zachwiał w Polakach jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa rozumianego nie tylko jako bezpieczeństwo w kontekście
społecznym, ekonomicznym, ale też w kontekście globalnym.

Inaczej rzecz ma się z lękiem. Jak często, słysząc sygnał wozu strażackiego, odczuwamy napływ czarnych myśli? „Może to mój dom się
pali?” „Czy wyłączyłam żelazko?” Prawda, że często w tej sytuacji odczuwamy lęk? Lęk jest nierzeczywisty. Dom się nie pali, ale my się cały
czas boimy.

Statystyki pokazują, że liczba osób chorujących na depresję od czasów
pandemii wzrosła dwukrotnie. Należy dodać, że statystyki obejmują tylko te osoby, które zgłosiły się do placówki leczniczej. Bardzo dużo osób
zmaga się samodzielnie z obniżonym nastrojem, stanami depresyjnymi,
stanami lękowymi, atakami paniki, nie szukając pomocy u specjalisty.
Jedno jest pewne: czujemy strach, czujemy lęk, czujemy niepokój.

Na pojawienie się lęku i jego siłę mają wpływ różne czynniki. Badania
dowodzą, że ludzka wrażliwość na stres kształtuje się już w okresie
płodowym. Poziom stresu przeżywanego przez matkę w czasie ciąży
ma realny wpływ na kształtowanie się progu pobudzenia jej dziecka.
Im niższy próg pobudzenia, tym dana osoba jest podatniejsza na stres.

Kluczowe rozróżnienie

Symptomy

Czy możemy sobie w tej sytuacji pomóc? Oczywiście, że tak. Kluczowe jest zrozumienie, z czym mamy do czynienia. Po pierwsze, rozróżnijmy czym jest lęk, a czym strach.

Pojawieniu się lęku towarzyszą symptomy w trzech obszarach: fizycznym, poznawczym i behawioralnym.

Strach jest naszą pierwotną emocją. Pojawia się, gdy zagrożenie jest
realne, namacalne - tu i teraz. Widzimy niebezpieczeństwo, podejmujemy decyzję niemal automatycznie: walcz albo uciekaj. Widzimy
ogień w naszym domu (zagrożenie jest bardzo realne), działanie podejmujemy natychmiastowo.

Element fizyczny to odczucia. Osoby doświadczające lęku często
skarżą się na przyspieszoną akcję serca, przyspieszony oddech, zawroty głowy, pocenie się.
Drugim elementem jest element poznawczy, czyli o czym myślę? Obawa, że stanie się coś, co jest poza naszą kontrolą, obawa przed chorobą
psychiczną, obawa przed śmiercią.

Zapamiętajmy: strach równa się realne zagrożenie. Boimy się, bo
mamy czego.
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Trzecim ostatnim elementem jest element behawioralny – co zrobię? Czy
będę uciekał, czy będę unikał źródła mojego lęku?
Zmorą dzisiejszych czasów jest nadmierny perfekcjonizm oraz podejście
na zasadzie „wszystko albo nic”. Przy perfekcjonizmie mamy do czynienia
z silną potrzebą kontroli wszystkich procesów zachodzących w nas i dookoła nas. Musimy wiedzieć wszystko i na każdy temat, czytamy, sprawdzamy, „googlujemy”.

FAR AWAY AURORA

Żyjemy pod ogromną presją niespełniania stawianych sobie przerosłych
wymagań. Staramy się wszystko robić tak jak należy, nie wiedząc nawet
czasami, że nikt inny tylko my sami od siebie wymagamy perfekcyjnego
podejścia do wybranych obszarów swojego życia. Tym samym stwarzamy niszczącą presję.

ROZPIEŚĆ ZMYSŁY
PEŁNIĄ ZAPACHOWYCH
DOZNAŃ

Częściowa lub całkowita utrata poczucia kontroli potęguje nasz lęk. Wtedy właśnie najczęściej staramy się jeszcze wzmocnić kontrolę, zapanować
nad sytuacją, paradoksalnie powodując wzrost poziomu lęku.
Często w tych sytuacjach mówimy sobie: musisz walczyć, nie poddawaj
się. Nie wiedząc, że walcząc z lękiem, tak naprawdę powodujemy, że rośnie on w siłę. I tak stosując wszelkie techniki zabezpieczające, zamiast się
wzmocnić, karmimy nasz lęk.
Odwrócić myślenie
A gdyby tak zmienić perspektywę? Nie robić wroga z lęku, nie starać się
z nim walczyć, a potraktować go jako pewien sygnał. Przekonwertowanie
lęku na sygnał, wsłuchanie się w to co nam mówi nasze ciało, zmienia
znaczenie lęku i obniża jego poziom.
Pomocne może być proste ćwiczenie, do którego potrzebna jest nam
kartka i długopis.
• Opisz sytuację lub zdarzenie, którego się boisz, w którym odczuwasz lęk?
• Co się stanie, jeśli to się wydarzy?
• Co wtedy zrobisz?
• Co wtedy pomyślisz?
• Czy już kiedyś tak było?
• Jak wtedy sobie poradziłaś/poradziłeś?
• Z jakich swoich umiejętności skorzystałeś? Co pozwoliło ci przetrwać
ta sytuację?
• Z których umiejętności zapisanych powyżej, możesz skorzystać teraz?
Przeanalizowanie sytuacji, w której się znaleźliśmy, znalezienie pozytywnych wyjątków oraz zdanie sobie sprawy ze swoich umiejętności, które
pozwoliły nam na rozwiązanie sytuacji związanej z lękiem, umacnia nas
i działa zapobiegawczo na przyszłość. Dodatkowym atutem, jest możliwość wielokrotnego powtarzania tego ćwiczenia w zależności od potrzeb.
Pomocne w rozładowywaniu napięcia związanego z powstawaniem lęku
są rozmaite techniki – wizualizacje, medytacje, oddychanie przeponą.
Jedną z moich ulubionych technik relaksacyjnych jest trening relaksacji
napięciowej Jacobsona (dostępny w Internecie), który angażując jednocześnie zmysły wzroku, słuch i dotyku powoduje, że nie mamy już przestrzeni na negatywne myśli i przewidywania.
Na koniec: zawsze należy pamiętać o tym, że w sytuacjach, kiedy sobie
nie radzimy, mamy do kogo się zwrócić. Nie musimy samotnie radzić sobie z lękiem. Wizyta u lekarza psychiatry, psychologa czy też psychoterapeuty może nie tylko być wsparciem, ale otworzyć nam nowe możliwości
emocjonalnego rozwoju.

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

Dla osób, które chciałyby zgłębić temat radzenia sobie z lękiem, polecam
książkę „Zalękniony mózg” Catharine M. Pittman, Elizabeth M. Karle.
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Pożyteczni lokatorzy mojego ciała
Autor: Agnieszka Mielcarek

O bakteriach zwykło się myśleć w kontekście chorób, które wywołują, jednak żyjące w naszym
wnętrzu drobnoustroje są też naszymi sprzymierzeńcami. Bez nich nie mielibyśmy szans na
przeżycie, bo produkują dla nas wiele cennych substancji chemicznych, ćwiczą nasz układ odpornościowy i chronią przed zjadliwymi patogenami. Okazuje się, że żyjące w nas bakterie mogą
odpowiadać za rozwój depresji, skłaniać do nocnego podjadania, ale i pomagać pokonać raka.

Aby wspierać „dobre” bakterie w jelitach, należy jeść pokarmy z błonnikiem
(cukrami złożonymi); produkty pełnoziarniste (pieczywo, płatki, kasze, ciemny ryż);
warzywa i owoce (surowe lub poddane
krótkiej obróbce termicznej); nasiona
roślin strączkowych (soja, fasola, groszek);
produkty naturalnej fermentacji (jogurty,
kiszonki).
Omijać należy produkty bogate w cukry
proste (produkty wysoce przetworzone,
napoje gazowane, białe pieczywo, biały
ryż, ketchupy i inne gotowe sosy, wędliny).

Najwięcej bakterii zamieszkuje ludzki układ pokarmowy,
a w samym jelicie grubym bakterie to 1-2 kg suchej masy. Bakterie bytujące w jelitach produkują różne substancje, potrzebne
do prawidłowej pracy naszego ciała: począwszy od neuroprzekaźników takich, jak serotonina czy kwas γ-aminomasłowy (GABA),
których niedobór może prowadzić do depresji i zaburzeń rozwoju
mózgu, poprzez witaminy B oraz K, aż po naturalne antybiotyki – bakteriocyny. Bardzo dużo bakterii jest też na powierzchni
ludzkiej skóry, na błonach śluzowych, w drogach oddechowych
oraz w okolicach narządów płciowych. Szacuje się, że bytujących
w nas i na nas bakterii jest nawet dziesięciokrotnie więcej niż własnych komórek organizmu.

bakterie różnią się od tych, które otrzymują dzieci podczas naturalnego porodu: wśród nich jest mniej paciorkowców i pałeczek
kwasu mlekowego. Oznacza to, że układ odpornościowy jest inaczej stymulowany i nie zawsze może reagować prawidłowo, a to
z kolei może przyczyniać się do większej skłonności do rozwoju
alergii w późniejszym życiu. Pomysłem na pokonanie tych różnic
jest umieszczanie przed wykonaniem cięcia cesarskiego w pochwie matki wacika a następnie nacieranie nim ciała noworodka.
Wstępne badania wykazały, że ten prosty zabieg sprawia, że nie
ma właściwie różnic w składzie flory bakteryjnej jelit dzieci urodzonych w sposób naturalny i poprzez cesarskie cięcie, ale nacieranych wymazem z pochwy matki.

Dziecko w łonie matki ma jelita pozbawione naturalnej flory
bakteryjnej, a dopiero 4-6 godzin po przyjściu na świat pierwsze
bakterie zaczynają nas kolonizować. Ale właściwie skąd się one
biorą? Dostajemy je w czasie porodu, przechodząc przez drogi
rodne matki.

Karmienie piersią przez matkę jest ważne również ze względu na
bakterie. Karmione naturalnie noworodki otrzymują wraz z mlekiem matki bakterie kwasu mlekowego pomagające tak strawić
pokarm, aby uzyskać z niego jak najwięcej energii.
Dzięki odkryciu antybiotyków udało się ludzkości pokonać wiele
chorób, zbierających wcześniej śmiertelne żniwo. Jednocześnie
spadek ilości bakterii w środowisku sprzyja rozwojowi chorób,
rzadko obserwowanych w przeszłości. Układ odpornościowy,
który nie jest stymulowany patogenami, może skierować swoje
siły przeciwko komórkom własnego organizmu, co prowadzi do
rozwoju chorób autoimmunologicznych.

Jak to się dzieje, że jeszcze bezbronne dziecko nie ulega zatruciu
bakteryjnemu? Wynika to z faktu, że matka przekazuje swojemu
potomstwu szczepy bakteryjne, które są niezłośliwe i działają
trochę jak pierwsza szczepionka, służąca do treningu dla dopiero
rozwijającego się układu odpornościowego. Poprzez ćwiczenia
na łagodnych szczepach bakteryjnych młody organizm uczy się,
jak reagować na prawdziwe zagrożenia.

Należy pamiętać, że antybiotyki oddziałują też na mikroflorę jelitową. Co ciekawe, tygodniowa antybiotykoterapia może zaburzyć nawet na rok naturalną równowagę bakteryjną w naszych

Co jednak w przypadku dzieci przychodzących w sterylnych warunkach poprzez cesarskie cięcie? Kolonizujące ich organizmy
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jelitach, a częste stosowanie antybiotyków może wydłużyć ten
stan do dwóch lat. Odpowiedzią na te problemy może być bakterioterapia fekalna (przeszczep mikrobiomu jelit).
Bakterioterapia fekalna ogólnie polega na pobraniu próbki kału od
dawcy i po obróbce przekazaniu jej do organizmu biorcy. Proces ten
był stosowany już w IV wieku przez Chińczyków do leczenia ciężkich zatruć i biegunek. Dziś znajduje zastosowanie w przypadku zakażeń bakterią Clostridium difficile, będącej jedną z najczęstszych
przyczyn rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Przeszczep mikroflory bakteryjnej stosowany jest także w celu odtworzenia naturalnej
flory bakteryjnej i wzmocnienia odporności organizmu po długotrwałej antybiotykoterapii czy ciężkiej chemioterapii. Metodę tę
testuje się pod kątem zastosowania w leczeniu otyłości i zespołu
metabolicznego oraz w polepszeniu odpowiedzi na immunoterapię
onkologiczną.
Dawcą przeszczepu może być osoba, która przez ostatnie pół roku
nie stosowała antybiotykoterapii, nie skarżyła się na dolegliwości ze
strony układu pokarmowego oraz ma odpowiedni skład bakteryjny. Próbkę po pobraniu przygotowuje się poprzez mieszanie z solą
fizjologiczną, odsączanie oraz zamrożenie. Sam zabieg przeszczepu polega na przepłukaniu jelit biorcy, a następnie wprowadzeniu
próbki do organizmu: endoskopem podczas kolonoskopii, sondą do
dwunastnicy lub poprzez połknięcie tabletki z bakteriami uwalnianymi dopiero w jelitach. Zabiegi takie są wykonywane, m.in. przez
lekarzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Flora bakteryjna osób z nadmiarowymi kilogramami różni się od tej,
którą mają osoby szczupłe. W 2006 roku ukazała się w „Nature”
pierwsza praca, w której wykazano, że w jelitach chudych myszy
obecna jest inna mikroflora bakteryjna niż u myszy otyłych. Od
tego czasu powstało kilka teorii, tłumaczących te różnice. Według
jednej z nich osoby ze zbyt dużą masą ciała mają za dużo bakterii,
które w wydajny sposób rozkładają węglowodany. Naturalnym jest,
że część jedzenia nie ulega strawieniu i w ten sposób tracimy część
kaloryczności z posiłku. Grubsze osoby mają jednak mieć zbyt dużo
bakterii, „wyciskających, ile się da” z jedzenia. A ten dodatkowy zastrzyk energii na dłuższą metę może powodować przybieranie na
wadze.
Zgodnie z jeszcze inną teorią skład gatunkowy flory bakteryjnej
jelit u osób otyłych przyczynia się do nadmiernego aktywowania
układu odpornościowego i powstawania przewlekłego stanu zapalnego, nazywanego „subklinicznym”. Teoria ta tłumaczy obserwowaną zwiększoną ilość czynników prozapalnych u osób otyłych,
przyczyniającą się do powstawania, m.in. chorób serca. Gdy dieta
i skład bakteryjny w jelitach są nieprawidłowe, to część bakterii
jelitowych trafia do krwioobiegu, co wymusza lekki stan zapalny.
Z krwi bakterie te przenikają do wątroby, tkanki tłuszczowej czy
tarczycy, zmieniając ich działanie.
Według kolejnej teorii obecne w jelitach bakterie mogą wymuszać
na nas zjadanie określonych posiłków, które one „lubią”. Bakterie
wytwarzają bowiem takie substancje jak tyrozyna czy tryptofan,
które przekształcane są w mózgu w neuroprzekaźniki dopaminę
i serotoninę, biorące udział w regulacji ośrodka nagrody w mózgu.
Naukowcy przypuszczają, że zjadając to, co „lubią” nasze bakterie
(np. posiłki z dużą ilością prostych cukrów) nagradzają one nas zastrzykiem tyrozyny i tryptofanu, dzięki czemu czujemy się szczęśliwsi.

reklama

Autorka jest doktorem nauk chemicznych
(chemia i biotechnologia), absolwentką Politechniki
Gdańskiej. Obecnie pracuje jako nauczycielka chemii
w I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie.

Zdrowymi tłuszczami można ograniczyć
dokuczliwość syndromu PMS
Autor: Agnieszka Mielcarek

Szacuje się, że co druga kobieta na świecie odczuwa nieprzyjemne skutki zespołu napięcia
przedmiesiączkowego. Przyczyny tego zjawiska nie są do końca znane, jednak naukowcy wciąż
pracują nad znalezieniem środka, który mógłby ułatwić kobietom przetrwanie PMS. Według
najnowszych badań kandydatami są kwasy tłuszczowe i zapach jaśminu.
Jak sobie radzić z PMS? Pomocne rady podsuwają naukowcy z Universidade de Pernambuco z Brazylii pod kierownictwem Edilberto
Rocha Fihlo oraz badacze z Ruhr-Universitӓt Bochum.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego jest nie tylko niezwykle rozpowszechniony, ale też bardzo złożony. Każda miesiączkująca kobieta,
która odczuwa nieprzyjemne skutki PMS (ang. premenstrual syndrome), może mieć inne objawy.

Brazylijscy uczeni twierdzą, że tabletki z niezbędnymi kwasami
tłuszczowymi zmniejszają nasilenie objawów napięcia przedmiesiączkowego. Wykazały to badania na grupie 120 kobiet w wieku od
17 do 37 lat, cierpiących z powodu PMS. Eksperyment trwał przez
8 miesięcy.

Najczęściej są nimi ogólne rozdrażnienie, zatrzymywanie wody w organizmie, mogące skutkować przybraniem na wadze nawet 2-4 kg,
wzdęcia czy zmiana apetytu. Wśród opisanych w literaturze 150 objawów znajdują się także zmiany nastrojów, problemy z koncentracją
i zapamiętywaniem, uczucie gorąca, a także dysforia, czyli wyolbrzymianie i nadmierne reakcje emocjonalne na bodźce. Oprócz objawów
psychicznych, zespół napięcia przedmiesiączkowego może po prostu
boleć. Pacjentki skarżą się często na bolesność piersi, bóle głowy, nabrzmiałych kończyn, a także pleców i brzucha.

Kobiety zostały podzielone na trzy grupy. Dwie z nich przyjmowały tabletki z niezbędnymi kwasami tłuszczowymi (w ilości 1g lub 2g
dziennie), jedna grupa zaś stanowiła grupę kontrolną i przyjmowała
placebo. Badane codziennie wypełniały kwestionariusz, dotyczący
nasilenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Okazało
się, że 74% pacjentek, które otrzymywały największą ilość kwasów
tłuszczowych, zaobserwowało zdecydowaną poprawę samopoczucia i brak efektów ubocznych związanych z nową terapią. Przy
mniejszej ilości kwasów tłuszczowych zmniejszenie nasilenia objawów PMS odczuło 64% kobiet. W przypadku tego eksperymentu
wystąpił tylko niewielki efekt placebo- zaledwie 16% badanych stosujących placebo stwierdziło poprawę.

Naukowcy nie poznali jeszcze do końca przyczyn powstawania PMS.
Wielu badaczy przychyla się do teorii, że nieprzyjemne objawy występujące pod koniec cyklu wynikają ze zmian hormonalnych tuż przed
rozpoczęciem krwawienia. Zespół napięcia przedmiesiączkowego jest
zapisany w genach - w przypadku bliźniąt jednojajowych prawdopodobieństwo, że obie bliźniaczki będą na niego cierpiały jest dwa razy
wyższe niż u bliźniąt dwujajowych.
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Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy

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

Co wchodziło w skład tych „cudownych” tabletek? Znalazły się
w nich kwas γ-linolenowy (GLA), kwas oleinowy, kwas linolowy,
a także inne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witamina E.
Większość tych kwasów znajduje się w produktach, które jemy
na co dzień. Kwas γ-linolenowy znajduje się w wiesiołku i w nasionach czarnej porzeczki, kwas oleinowy w oliwie z oliwek i tranie,
zaś kwas linolowy jest składnikiem oleju słonecznikowego. Badania wykazały, że w wyniku przyjmowania tabletek z niezbędnymi
kwasami tłuszczowymi nie zaobserwowano u pacjentek podwyższenia się poziomu cholesterolu.

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

Częstym objawem zespołu napięcia przedmiesiączkowego jest
rozdrażnienie, nerwowość i problemy ze snem. Przy występowaniu tych niedogodności najlepiej jest stosować aromatoterapię
z wykorzystaniem zapachu jaśminu. Naukowcy z Ruhr-Universitӓt
Bochum udowodnili, że zapach jaśminu koi zszargane nerwy równie skutecznie, co walium, nie powodując jednak żadnych efektów
ubocznych.

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

Co ciekawe, nie tylko naturalny wyciąg z gardenii jaśminiowatej
powoduje tak pozytywne efekty. Również jego chemiczny odpowiednik oddziałuje na neurony obszaru związanego z cyklem snu
i czuwania przy pomocy neuroprzekaźnika GABA (kwasy γ-aminomasłowego). W czasie badań wykazano, że zapach jaśminu wpływał na neuroprzekaźnik równie mocno, co środki znieczulające czy
tabletki nasenne, zawierające, np. uzależniające benzodiazepiny.
Co ciekawe, mechanizm działania aromatoterapii przy użyciu jaśminowego zapachu był bardzo podobny do mechanizmu działania benzodiazepin, barbituranów i propofolu, jednak aromaterapia
nie uzależnia.

Internista - Kardiolog - Psycholog - Onkolog - Gastrolog - Laryngolog - Pulmonolog - Medycyna Pracy - Medycyna Podróży - Badania kierowców -
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Naukowcy udowadniają, że można poradzić sobie z nieprzyjemnymi objawami PMS przy pomocy naturalnych środków. Wystarczy
regularnie raczyć się olejem lnianym, słonecznikowy i wiesiołkiem,
otaczając się zapachem jaśminu. I nic i nikt nie będzie w stanie nas
wyprowadzić z równowagi!

USG jamy brzusznej - EKG
- Laboratorium analiz medycznych krwi i moczu

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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W krawacie za kierownic ą

Nowy Mercedes-Benz Citan Furgon
– pojemny i wygodny
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Marcin Betliński

Jeśli szukasz przestronnego samochodu dostawczego, który umożliwia bezproblemową
i zwrotną jazdę także w mieście, nowy Citan to właściwy wybór. Przy kompaktowych
wymiarach zewnętrznych duża ilość miejsca w środku robi wrażenie. Inne jego zalety
to typowy dla pojazdów z oferty Mercedes-Benz Vans wysoki poziom bezpieczeństwa
i solidność wykonania. W naszym cyklu testów konsumenckich Citana w wersji
Furgon sprawdził pan Grzegorz Blechinger, przedsiębiorca działający w branży
części zamiennych do maszyn rolniczych, prowadzący swą firmę w podkoszalińskich
Niekłonicach.
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Powierzchnia przestrzeni ładunkowej: 2,35 m2
Pojemność przestrzeni ładunkowej
(wariantowo): od 2,5 m3 do 2,9 m3
Długość przestrzeni ładunkowej: 1 806 mm
(z możliwością przewożenia wąskich przedmiotów
o długości do 3 m, o ile w kabinie nie został
zamontowany trzeci fotel)
Maksymalna ładowność: 749 kg

Grzegorz Blechinger wobec służącego do pracy samochodu ma konkretne wymagania. Musi on być jednocześnie
wytrzymały, bezproblemowy w bieżącym utrzymaniu,
ekonomiczny w eksploatacji, pakowny i wygodny. Trudno
się dziwić – rocznie przejeżdża w interesach nawet 80 000
km. Śmiało można powiedzieć, że często auto staje się dla
pana Grzegorza po trosze biurem, po trosze domem: - Latem, w sezonie żniwnym, spędzam za kierownicą nawet po
kilkanaście godzin dziennie – wyjaśnia. – Każdy z klientów
oczekuje natychmiastowej reakcji, trudno cokolwiek odłożyć na „jutro”.
Pierwsza rzucająca się w oczy obserwacja, którą podzielił się z nami pan Grzegorz, to duże zmiany w nowym Citanie w stosunku do jego poprzedniej generacji: - Nie ma
najmniejszych wątpliwości, że to Mercedes – przekonuje nasz rozmówca. – Kabina jest teraz wewnątrz bardzo
komfortowa, ergonomiczna, ładnie wykończona, wyposażona niczym w „osobówce”. Możliwe jest skonfigurowanie auta zgodnie z własnymi preferencjami, co bardzo
mi odpowiada.
Warto podkreślić, że nowy Citan został zwycięzcą międzynarodowego plebiscytu Van of the Year Award 2022.
O prestiżowym tytule, w uznaniu efektywności, bezpieczeństwa i ekologiczności modelu, zdecydowało 25-osobowe jury złożone z dziennikarzy branżowych z prawie
wszystkich krajów europejskich. Przetestowali oni i ocenili 14 nowych modeli w segmencie lekkich samochodów
użytkowych. Werdykt był jednogłośny, co rzadko się w historii konkursu dotychczas zdarzało.
Najważniejsze są jednak cechy użytkowe, bo mamy przecież do czynienia z samochodem, który ma służyć do
pracy. Przestrzeń ładunkowa w nowym Citanie Furgonie
ma niską krawędź załadunku i jest łatwo dostępna (dzięki
dużej szerokości przestrzeni ładunkowej między nadkolami można np. łatwiej przemieszczać palety). Standardowo
załadunek Citana Furgon odbywa się przez asymetryczne,
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Przykładowo – nowy model
Mercedes-Benz Citan Furgon można
nabyć w programie Flexi Leasing już
od 2 074,52 PLN netto miesięcznie
(okres 48 m-cy, wstępna wpłata
leasingowa 25%, wykup pojazdu 1%).

dwuskrzydłowe drzwi tylne (ich skrzydła drzwi można zablokować pod kątem 90 stopni, a nawet rozchylić do 180 stopni na
boki pojazdu). Dostępne na życzenie nabywcy są drzwi przesuwne po lewej i po prawej stronie oraz okna w drzwiach tylnych albo tylna klapa z oknem.

dotrzeć do celu dzięki aktualnym informacjom o ruchu drogowym i naładować bezprzewodowo swoje urządzenie mobilne?
A może chcesz obsługiwać opcjonalny system multimedialny
MBUX za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości, przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej lub poleceń głosowych? Wszystko jest możliwe. Nowością są również usługi
łączności Mercedes me, które otwierają niemal nieograniczone
możliwości w dziedzinie informacji i rozrywki oraz dodatkowo
podnoszą poziom bezpieczeństwa w małym samochodzie dostawczym.

O elastyczności nowego Citana Furgon świadczy na przykład przestrzeń dla pasażerów z przodu: jeśli częściej jeździmy w trójkę, możemy zamówić dwuosobową kanapę pasażera. Jeśli od czasu do czasu potrzebujemy więcej miejsca na
ładunek, opcjonalny składany przedni fotel pasażera z kratką oddzielającą umożliwia załadunek także długich przedmiotów.

Grzegorz Blechinger podsumowuje: - Biorę poważnie pod uwagę zakup tego samochodu w miejsce obecnie używanego. Spełnia moje oczekiwania zarówno od strony użytkowej, jak i komfortu prowadzenia. Myślę, że w pracy mnie nie zawiedzie, a to
jest najważniejsze.

Wyposażenie z zakresu informacji i rozrywki w nowym Citanie
obejmuje rozwiązania na prawie każdą okazję: chcesz szybciej

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina,
ul. Koszalińska 89 lub pod nr telefonu: 94/34 77 376
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk i Instagramie: Mercedes-Benz Mojsiuk
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Po m or sk i e s k ł ady drewn a oferują:
Dr ewno konst ru kc yjne | Dre w 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
modrzewi ow y i sosnow y | Pły t y osB , m F 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 t e |
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 ,
Buk, sosna | Podłogi dre w 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 r zwi wewnęt rzne i z e w nęt rzne | im Pr 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 rt u

Koszalin, ul. Bohaterów warszawy 5 | tel. 94 343 20 10
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00, sobota 8.00-14.00

SUV z pazurem
Autor: Dariusz Staniewski | Fotografie: Bogusz Kluz

Jaguar to luksus, elegancja, szybkość, ale i pewnego rodzaju drapieżność. I tak też jest
w przypadku jednego z najnowszych samochodów tej marki – Jaguara F-Pace.
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To luksusowy SUV o sportowej, a według niektórych nieco agresywnej sylwetce, bardzo praktyczny w użytkowaniu, pełen nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
o dopieszczonym wnętrzu, zmniejszonym zużyciu paliwa
dodatkowo osiągalny obecnie w wersji hybrydowej – Hybryda Plug-in (PHEV), która może pokonać ponad 53 km na
napędzie elektrycznym przy zerowej emisji spalin.

I

frowe zegary, multimedia, listę kontaktów i dane systemu
multimedialnego. Ładowarka urządzeń bezprzewodowych
ze wzmacniaczem sygnału telefonicznego pozwala szybko
doładować aparat. Zewnętrzna antena zapewnia lepszą jakość połączeń. System Pivi Pro posiada oddzielne zasilanie.
Dzięki temu jest gotowy do pracy, gdy tylko kierowca zasiądzie za kierownicę. Nowe boczne „kieszenie” mają więcej miejsca, np. na napoje lub inne przedmioty. Przyciski
regulacji szyb przeniesiono niżej, aby można było łatwiej
je dosięgnąć. Fotele wyposażone zostały w większą powierzchnię podgrzewaną oraz wentylowaną. Komfort jazdy
zapewnia m.in. układ jonizacji powietrza w kabinie, który
poprawia jego jakość dzięki technologii usuwającej alergeny i nieprzyjemne zapachy

W Jaguarze F-Pace od razu uwagę zwraca nadwozie. Według niektórych opinii dzięki niemu sylwetka samochodu
stała się gustowna i szykowna. Choć pojawiają się też głosy, że przypomina przygotowanego do skoku drapieżnika.
Przód skupia uwagę na większym tzw. grillu z historycznym
logo firmy oraz na nowym zderzaku z wlotami powietrza
i bardzo wąskimi reflektorami LED. Auto wyposażone jest
w funkcję Adaptive Driving Beam, która analizuje drogę
przed pojazdem i automatycznie dostosowuje światła drogowe do innych uczestników ruchu lub znaków drogowych.
Wnętrze samochodu aż emanuje nowością, zmianami stylistycznymi, dbałością o detale (np. w nowym przełączniku trybu jazdy górny element został wykończony szwem
kojarzącym się z piłką do krykieta), elegancją i nie ma co
kryć, także luksusem. Kierowca i pasażerowie mogą się
w nim czuć naprawdę wyjątkowo. Główny element to zakrzywiony ekran dotykowy o przekątnej 11,4 cala, służący
do obsługi multimedialnego systemu najnowszej generacji
Pivi Pro. Jego zaletą jest m.in. uproszczona struktura menu,
cyfrowy zestaw wskaźników wyświetlający pełnoekranową mapę nawigacji prowadzącą kierowcę jak „za rękę”, cy-

Nowy F-Pace jest dostępny z zespołem napędowym P400e
PHEV oraz najnowszymi rzędowymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi Ingenium o czterech lub sześciu
cylindrach. Do wybranych silników dostępna jest również
technologia MHEV. Wszystkie wersje modelu F-Pace posiadają inteligentny napęd AWD i 8-biegowe przekładnie
automatyczne. Napęd na wszystkie koła jest elementem
wyposażenia standardowego każdej wersji modelu F-Pace.
Nowe rozwiązanie blokuje hamulce na nieograniczony czas
po zatrzymaniu na pochyłości. Zwalniane są, dopiero gdy
kierowca wciśnie pedał przyspieszenia, aby ruszyć. Nowy
F-Pace wyposażony jest w elektroniczny system EVA 2.0,
dzięki któremu samochód jest zawsze połączony z siecią
i posiada najnowsze wersje oprogramowania. W Jaguarze
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Jego zaletą jest m.in. uproszczona struktura menu, cyfrowy zestaw
wskaźników wyświetlający pełnoekranową mapę nawigacji prowadzącą kierowcę jak „za rękę”, cyfrowe zegary, multimedia, listę kontaktów
i dane systemu multimedialnego. Ładowarka urządzeń bezprzewodowych
ze wzmacniaczem sygnału telefonicznego pozwala szybko doładować
aparat. Zewnętrzna antena zapewnia lepszą jakość połączeń. System
Pivi Pro posiada oddzielne zasilanie. Dzięki temu jest gotowy do pracy,
gdy tylko kierowca zasiądzie za kierownicę. Nowe boczne „kieszenie”
mają więcej miejsca, np. na napoje lub inne przedmioty. Przyciski regulacji szyb przeniesiono niżej, aby można było łatwiej je dosięgnąć.
Fotele wyposażone zostały w większą powierzchnię podgrzewaną oraz
wentylowaną. Komfort jazdy zapewnia m.in. układ jonizacji powietrza
w kabinie, który poprawia jego jakość dzięki technologii usuwającej
F-Pace po raz pierwszy zastosowano system aktywnej realergeny i nieprzyjemne zapachy
dukcji hałasu drogowego. Stale obserwuje wibracje powoNowy F-Pace
jest dostępny
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Zwalniane są dopiero, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia, aby
ruszyć. Nowy F-Pace wyposażony jest w elektroniczny system EVA
2.0, dzięki któremu samochód jest zawsze połączony z siecią i posiada
najnowsze wersje oprogramowania. W Jaguarze F-Pace po raz pierwszy zastosowano system aktywnej redukcji hałasu drogowego. Stale obserwuje wibracje powodowane przez nierówności nawierzchni.
Dzięki temu może wyeliminować zewnętrzne odgłosy słyszane przez
kierowcę i pasażerów. Do tego dochodzi funkcja eliminacji hałasu silnika, izolująca kabinę od niepożądanych dźwięków z przedniej części
samochodu. Kolejnym ułatwieniem jest opaska na rękę Activity Key
drugiej generacji, którą można zaryglować i odryglować auto bez potrzeby posiadania przy sobie kluczyka. F-Pace został także wyposażony
w asystenta kierowcy najnowszej generacji z funkcją Clear Exit Monitor.
stenta kierowcy najnowszej generacji z funkcją Clear Exit
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British Auto i w korzystnym finansowaniu Arval.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Bogusz Kluz

Bońkowscy British Auto | Ustowo 58, 70-001 Szczecin
+48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl
www.british-auto.jaguar.pl/contact-us |
/ JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

nowy
JAGuAr F-PACE

LUKSUSOWY SUV
O DYNAMICZNYCH OSIĄGACH
JUŻ OD 272 800 PLN
Samochód dostępny jest do jazd testowych w salonie Bońkowscy British Auto.

Korzystne finansowanie zapewnia firma 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.JAGuAr.pl
/ JlrBonkowscy
zAprAszAmy do nAszeGo sAlonu I serwIsu

Zapomniane, pomijane,
lekceważone

Fot. Pexels

Autor: Adam Różański

Dedykacja: „Dla wszystkich kobiet, których życie nie zostało odnotowane w historii” doskonale
streszcza intencję autorek tej książki. Pomysł na nią pojawił się, gdy Ailsa Holland dostała kalendarz
zatytułowany „On This Day” („Tego dnia”), z opisem ważnych wydarzeń historycznych. Doprowadziło
ją do szału, że ledwie wspominano w nim o kobietach. Kiedy dała upust swojej wściekłości przed
przyjaciółkami - Jo Bell i Tanią Hershman, wszystkie trzy postanowiły, że „coś trzeba z tym zrobić”.
W ten sposób powstało kalendarium z krótkimi sylwetkami 366 niezwykłych kobiet. Pierwsze, ale
pewnie nie ostatnie.
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Zanim ukazała się książka, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, panie zaczęły na Twitter wysyłać wpisy o kobietach, które czegoś dokonały i o których ich zdaniem powinno się pamiętać. Nadal zresztą codziennie tweetują, przedstawiając kobiety z całego świata, ze
wszystkich epok i różnych obszarów aktywności.
We wstępie do książki autorki piszą: „Byłyśmy przytłoczone faktem, że o tylu fascynujących kobietach nigdy nie słyszałyśmy –
o kobietach, które dokonały niezwykłych rzeczy, przezwyciężając
przeszkody w postaci seksizmu, rasizmu lub ubóstwa. O niektórych z nich słyszałyśmy, ale uważałyśmy, że są wyjątkiem, „wybrykiem natury” jak Maria Skłodowska-Curie czy Ada Lovelace. Albo
też słyszałyśmy, ale nie miałyśmy pojęcia, jak szeroki był zakres ich
działalności – że dokonały też czegoś, co nie było typowo kobiece: na przykład Florence Nightingale była nie tylko pielęgniarką,
zwaną „damą z lampą”, lecz również statystykiem, a Josephine Baker prócz tego, że była tancerką, działała też we francuskim ruchu
oporu.”
Jak to się dzieje, że dokonania mężczyzn są pamiętane? Po pierwsze, uczymy się o nich w szkole, po drugie, pamięć o nich jest stale
podtrzymywana poprzez pomniki na ulicach, nazwy ulic, nazwy
uniwersytetów i instytutów. Oglądamy filmy o mężczyznach, historyczne programy dokumentalne opowiadają o ich dokonaniach,
galerie pełne są obrazów przedstawiających kobiety, ale już nie namalowanych przez kobiety.
Ailsa Holland, Jo Bell oraz Tania Hershman zwracają się do czytelniczek i czytelników: „To nie jest książka historyczna o kobietach.
To książka historyczna. Było nam niezwykle trudno wybrać te 366
kobiet lub ich grup, które znajdziecie na tych stronach. Inny zespół
redaktorski dokonałby całkowicie innego wyboru. Jest tyle kobiet,
które z wielu powodów uczyniły nasz świat lepszym, a czasem gorszym miejscem. Oto nasz wybór.”

Jo Bell, Tania Hershman, Ailsa Holland:
“Niezwykłe. 366 kobiet, które zmieniły bieg historii”.
Przekład: Małgorzata Bortnowska i Hanna de
Broekere. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK,
Kraków 2022

Mechanizm wyparcia
Kobietę pomijano w historii, bo rzekomo:

• Dokonała tego, ale interes prowadził jej mąż, więc nie miała pojęcia, jak to wszystko działa, póki mąż nie umarł, i wtedy od razu
wiedziała, jak się tym zajmować, i robiła to sprawnie i z powodzeniem przez wiele lat.

• Nie istniała.
• Istniała, ale niczego nie dokonała.

• Dokonała tego, ale tylko dla ludzi takich jak ona, tymczasem ludzie, którzy zapisali się w historii, robili to dla siebie i dla innych
ważnych osób, które znali, i dlatego są ważniejsi.

• Istniała i czegoś tam dokonała, ale jako żona/kochanka/kurtyzana/sympatia/muza, więc się nie liczy.
• Istniała i czegoś tam dokonała, ale to nie był jej pomysł, asystowała
tylko mężczyźnie, więc to jemu należą się wszystkie honory i uznanie.

• Dokonała tego, ale nie była doskonała/podjęła kilka błędnych
decyzji/mordowała ludzi i dlatego powinniśmy o niej zapomnieć,
pamiętać natomiast o niedoskonałych, złych i fascynujących mężczyznach, którzy kompletnie schrzanili sprawę i wymordowali miliony ludzi, bo to bardziej imponujące.

• Istniała i tego dokonała, to był jej pomysł i zrobiła to samodzielnie, ale w domu, więc w gruncie rzeczy było to hobby/rzemiosło
i dlatego się nie liczy.

• Dokonała tego, ale później została matką, więc najwyraźniej to,
a nie bycie malarką/kompozytorką/nauczycielką/pisarką, od początku stanowiło jej prawdziwe powołanie, toteż nie można jej nazywać malarką/kompozytorką/nauczycielką/pisarką, bo przecież
nie mogła być jednym i drugim, a poza tym sama by tego chciała,
ponieważ wszystkie kobiety stawiają dzieci na pierwszym miejscu,
a jeśli nie, to byłaby zwyczajną suką.

• Istniała i tego dokonała, ale tylko dlatego, że była bardzo męska
– upierała się, by nosić spodnie, więc właściwie była mężczyzną.
• Istniała i tego dokonała, ale nie zapisała w ważnych księgach,
w których zawsze trzeba zapisywać takie rzeczy, więc później
uznaliśmy, że pierwszy na pewno zrobił to mężczyzna.
• Dokonała tego, ale była histeryczką, więc uznaliśmy, że trzeba
ją umieścić w jakimś zakładzie, żeby się uspokoiła, a potem zapomnieliśmy o niej i wysławialiśmy jakiegoś mężczyznę, który dokonał tego po niej.

Powyższy katalog autorstwa Joanny Russ, amerykańskiej pisarki
science fiction, jest złośliwym uproszczeniem, ale w gruncie rzeczy
streszcza stosunek oficjalnego świata do dokonań kobiet.
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„Nie pracujesz?”

I

twierdząc, że pozwolenie kobietom na studiowanie medycyny jest
„eksperymentem, który w następnym pokoleniu może okazać się
pomyłką”.

Słowa „kobieta” i „praca” łączy osobliwa relacja. Powiedzenie „praca kobiety nie ma końca” odnosi się do obowiązków domowych
i rodzinnych, w tym do opieki nad dziećmi. Jednak kobiety, które
zostają w domu, aby zajmować się dziećmi, często słyszą pytanie:
„Nie pracujesz?”, tak jakby prowadzenie domu przychodziło im
równie łatwo jak oddychanie.
Tradycyjnie męskie zawody, takie jak nauczyciel i sekretarz, stały
się mniej cenione i gorzej opłacane, gdy zaczęły je wykonywać kobiety.

Podobnie działo się w wielu innych dziedzinach. Kobiety od zawsze zajmowały się nauką, jeśli mogły to robić w domu – stąd tak
duża liczba astronomek w książce „Niezwykłe. 366 kobiet, które
zmieniły bieg historii”. Jednak w XIX wieku, gdy nauka stawała się
zajęciem profesjonalnym, kobietom - wśród nich Mary Anning,
zbieraczce skamielin – uniemożliwiano wstąpienie do specjalistycznych stowarzyszeń, w których poznałyby kolegów po fachu i które
nadałyby odpowiednią rangę ich dokonaniom.

Panuje również przekonanie, że w przeszłości kobiety nie pracowały, tak jakby przed XX wiekiem każda kobieta żyła jak bohaterki powieści Jane Austen. W rzeczywistości kobiety zawsze wykonywały jakąś niedomową pracę, często mimo usilnych starań mężczyzn,
aby je przed tym powstrzymać. Jak zauważyła Virginia Woolf: „Historia męskiego oporu wobec emancypacji kobiet jest chyba ciekawsza niż dzieje samej emancypacji”.

Jeśli kobiecie udawało się zdobyć wysokie stanowisko, często
była zmuszona do odejścia z pracy po zamążpójściu. Annie Russell
Maunder miała szczęście i mogła zostać w Królewskim Obserwatorium jako wolontariuszka, ale tylko dlatego, że mąż pracował
razem z nią, a do Brytyjskiego Stowarzyszenia Astronomicznego
przyjęto ją, bo jej mąż jako współzałożyciel zdecydował, że Stowarzyszenie będzie otwarte dla astronomów obojga płci.

Tylko dla mężczyzn

Również w sporcie mężczyźni pilnowali, aby oficjalne organizacje
były tylko dla mężczyzn – dowodem są chociażby historie Lily Parr
i Elizabeth Wilkinson. Gdy w 1902 roku łyżwiarka Madge Syers
zdobyła srebrny medal na mistrzostwach świata w łyżwiarstwie
figurowym – do tamtej pory przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn – International Skating Union (Międzynarodowy Związek
Łyżwiarski) natychmiast oficjalnie zakazał kobietom startów.

W Anglii lekarki praktykowały już 500 lat temu, a wiemy o tym,
bo praktyki zakazała im uchwała parlamentu z 1511 roku. Całkiem niedawno, w 1895 roku, Royal College of Physicians (Królewska Akademia Medyczna) sprzeciwiła się przyjmowaniu kobiet,

Dzięki wielu kobietom na całym świecie, które połączyły pracę –
czy to w domu, czy poza nim, płatną czy nie – z działalnością społeczną, nastąpiły zmiany w mentalności oraz instytucjach. Różnice
w płacy ze względu na płeć nadal jednak istnieją i dopóki nie będzie
pełnej równości, kobiety wciąż będą walczyć o to, aby wykonywać
pracę, którą chcą wykonywać, i dostawać za nią odpowiednie wynagrodzenie.
Słowa sobie, czyny sobie
Twierdzenia o wciąż gorszej - z zasady - pozycji kobiet mogą dziwić
wobec coraz liczniejszych błyskotliwych karier pań w biznesie i w
innych dziedzinach. Niestety, są one nadal prawdziwe. Męski szowinizm ma się dobrze.
Taki przykład – z własnego doświadczenia piszącego te słowa. Jest
sobie europejskie stowarzyszenie branżowe, w którym trzy czwarte członków stanowią kobiety. We władzach zasiadają jednak sami
panowie! Przychodzi czas wyboru nowych władz organizacji. Jako
kandydatka na stanowisko wiceprezesa zostaje zgłoszona pięćdziesięcioletnia Rumunka, pani doskonale wykształcona, z ogromnym dorobkiem zawodowym, biegle władająca kilkoma językami
– co w przypadku stowarzyszenia o zasięgu międzynarodowym ma
ogromne znaczenie.
I co? I nic. Męskie grono decyzyjne utrąciło jej kandydaturę. W zarządzie pozostali panowie w słusznym wieku (średnia to jakieś 70
lat), w tym kilku Włochów, którzy mówią tylko po włosku. Oczywiście zacni panowie są (deklaratywnie) bardzo postępowi, są za
pełną tolerancją i równouprawnieniem płci…
Aby zrobić Państwu smak na lekturę omawianej książki, za zgodą
wydawnictwa prezentujemy kilka przykładowych notek o kobietach, które dokonały wielkich rzeczy, choć czasami pamięć o nich
została zupełnie zatarta.

Enheduanna
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Enheduanna (ok. 2285–ok. 2250 p.n.e.)
Pierwszym pisarzem w historii, którego imię znamy, była kobieta.
Enheduanna żyła i pisała w XXIII wieku p.n.e. w jednym z najstarszych miast na świecie – Ur, na terenie obecnego Iraku. Jej imię to
właściwie tytuł – „najwyższa kapłanka Inany”. Inana (Isztar) była
boginią miłości, płodności i wojny.
Najbardziej znane wiersze Enheduanny to czterdzieści dwa sumeryjskie hymny świątynne, przepisywane i wykorzystywane w kulcie przez całe wieki po śmierci poetki.
Życie upływało jej jednak nie tylko w cieniu świątyń, wkraczała w nie również polityka – jej dzieła mówią także o politycznych
wstrząsach i wygnaniu. Wiersz „Wysławianie Inany” opowiada
o tym, jak wygnano ją z Ur, a potem pozwolono jej na powrót.
Ten wiersz, jak zauważa profesor Joseph Janes, jest „o siedemset
lat starszy niż egipska Księga umarłych, o ponad tysiąc lat starszy
niż I Ching i o tysiąc pięćset lat starszy niż Odyseja, Iliada i hebrajska Biblia”. W Odysei Telemach mówi Penelopie: „Słowo do mężów
należy” (przeł. Jan Parandowski). Półtora tysiąclecia przed tym, jak
Homer stworzył ten wers, Enheduanna pokazała już, że kobieta
może wypowiadać słowa w swoim imieniu. „Mój królu, stworzono
coś, czego nie stworzył nikt wcześniej.
Maria Montessori (1870–1952)
Na początku 1907 roku włoska lekarka Maria Montessori otworzyła swój „dom dziecięcy” – pierwszą z działających obecnie na całym
świecie placówek edukacyjnych dla najmłodszych dzieci stosującą
jej metodę wychowania. Montessori już wcześniej przezwyciężyła
instytucjonalne uprzedzenia, zostając pierwszą lekarką we Włoszech. Jej metoda pedagogiczna, oparta na spontanicznej aktywności dzieci i zabawie, miała rozprzestrzenić się na całym świecie.

Maria Montessori

szym roku pracy liczba obserwacji w jej dziale zwiększyła się ponad
siedmiokrotnie. Przełożony Russell, Walter Maunder, zabiegał dla
niej o członkostwo w Royal Astronomical Society (Królewskim Towarzystwie Astronomicznym), ono jednak nie przyjmowało kobiet.
Russell wstąpiła więc do British Astronomical Association (Brytyjskiego Stowarzyszenia Astronomicznego), którego współzałożycielem był Maunder.

Montessori jako dziewczynka chciała zostać inżynierem i uczyła się
w szkole technicznej dla chłopców. Po jej ukończeniu postanowiła
studiować medycynę, lecz zabroniono jej wstępu na Uniwersytet
Rzymski. Odwołała się do papieża Leona XIII, który interweniował
w jej sprawie, ale nawet gdy już przyjęto ją na studia, ciągle spotykała się z dyskryminacją. Nie pozwolono jej na przykład przeprowadzać sekcji na nagich ludzkich zwłokach razem ze studentami
mężczyznami, więc niezrażona robiła to sama, po ich zajęciach.

Annie i Walter pobrali się w 1895 roku. Mężatki nie mogły być wtedy pracownicami instytucji państwowych, ale Annie nadal pracowała w obserwatorium jako wolontariuszka. Stała się ekspertką od
plam na Słońcu i wyruszała na wyprawy, by je obserwować.

W 1896 roku uzyskała dyplom lekarza. Ponieważ kobiety zamężne
nie mogły prowadzić praktyki lekarskiej, nie wyszła za mąż. Miała
nieślubnego syna.

Tego dnia w 1898 roku w Indiach zrobiła pierwsze zdjęcie pętli koronalnej – ogromnej, podobnej do promieni struktury rozbłyskującej na Słońcu – aparatem fotograficznym, który udoskonaliła, tak
by można nim było robić zdjęcia podczas zaćmienia Słońca.

Montessori zaczęła od pracy z dziećmi z autyzmem oraz problemami psychicznymi i rozwijając swoje metody nauczania, stworzyła system wychowania przedszkolnego pozostawiający dzieciom
swobodę, umożliwiający im uczenie się w różnym tempie. Montessori wierzyła, że edukacja może pomóc zaprowadzić pokój na
świecie. Jako pedagog, ale też zdeklarowana pacyfistka była sześć
razy nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Małżeństwo pracowało jako zespół, popularyzując astronomię, pisząc książki i artykuły do gazet. W 1916 roku Annie została w końcu członkinią Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, gdy
zniesiono zakaz przyjmowania do niego kobiet.
W 2018 roku w Królewskim Obserwatorium zainstalowano
pierwszy od ponad 60 lat nowy teleskop, Annie Maunder Astrographic Telescope (AMAT) – astrograf jej imienia. Ten przyrząd
do fotografowania nieba został tak zaprojektowany, by można
było do niego mocować aparaty cyfrowe, a zdjęcia i odczyty wykonane za jego pomocą mają być rozpowszechniane w szkołach
i udostępniane publicznie. Annie Russell Maunder na pewno by
to pochwaliła.

Annie Russell Maunder (1868–1947)
W 1891 roku matematyczka Annie Russell została „człowiekiem
komputerem” w Królewskim Obserwatorium w Greenwich w Anglii. Do jej obowiązków należało lokalizowanie plam na Słońcu za
pomocą fotoheliografu Dallmeyera oraz spisywanie ich. W pierw-
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Na zdjęciu Katarzyna Kobro z córką Niką

Flora Tristan

Katarzyna Kobro (1898–1951)

Flora Tristan (1803–1844)

Gdy w 1948 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi otwierano pierwszą powojenną ekspozycję, w Sali Neoplastycznej pokazano pięć kompozycji przestrzennych Katarzyny Kobro, ale jej samej nie zaproszono.

Flora Tristan przeprowadziła się z dziećmi z Peru do Francji,
by uciec przed pełnym przemocy małżeństwem. W 1835 roku
rozpoczęła walkę o prawa kobiet, widząc w sobie „mesjaszkę”.
Wniosła petycję o legalizację rozwodów i w końcu sama uzyskała prawną separację z mężem, dopiero jednak wtedy, gdy
został uwięziony za strzelanie do niej (do końca życia nosiła
kulę w ciele).

Przez długie lata artystka znana była głównie jako żona Władysława Strzemińskiego. Dziś już nikt nie kwestionuje jej dorobku.
Zapracowała na swoją pozycję w gronie najznamienitszych awangardzistów, tworząc niezwykłe przestrzenne rzeźby, które miały
niewiele wspólnego z tradycyjną bryłą. Zrewolucjonizowała myślenie o tej dziedzinie sztuki.

W latach czterdziestych XIX wieku polityczne zainteresowania Tristan obejmowały już nie tylko prawa kobiet, lecz sytuację całej klasy robotniczej. W 1843 roku, pięć lat przed
opublikowaniem Manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa, wydała pionierską analizę socjalizmu „The Workers Union”
(Związek robotniczy). Przedstawiła w niej praktyczne rozwiązania problemów stojących przed klasą pracującą: zaproponowany przez nią „związek robotniczy” miał zbierać składki, by
opłacić „pałace robotników”, gdzie dzieci mogłyby się uczyć,
a starzy i chorzy zyskaliby opiekę. Tristan wyprzedziła też Engelsa w dostrzeżeniu podobieństwa między nierównością klas
a nierównością płci. Czterdzieści lat przed Engelsem napisała
w swej książce „The Origin of the Family” (1844, Pochodzenie
rodziny): „W rodzinie mężczyzna to burżuj, a kobieta odgrywa
rolę proletariuszki. Kobieta jest proletariuszką proletariatu”.

W okresie międzywojennym prace Kobro były prezentowane na
wystawach w Polsce, a sama artystka należała do wielu grup artystycznych. Na jej twórczość decydujący wpływ miały kontakty
z przedstawicielami rosyjskiej awangardy – Kazimierzem Malewiczem, Władimirem Tatlinem i Aleksandrem Rodczenką. Bezkompromisowa, niepokorna artystka, przekonana do swoich koncepcji,
nie bała się nowatorskich rozwiązań. Była pewna siebie, wiedziała,
że jej sztuka nie jest dla każdego.
Gdy na świecie pojawiła się córka jej i Strzemińskiego, Nika, Kobro poświęciła się macierzyństwu. Zawierucha wojenna pochłonęła większość prac Kobro, część z nich artystka sama porąbała,
by mieć czym palić w piecu i mieć na czym ugotować jedzenie dla
dziecka. Ta część dorobku artystki znana jest jedynie z fotografii.
Czas powojenny to głównie batalia z mężem o prawo do wychowywania córki oraz walka ze śmiertelną chorobą. Tę ostatnią Kobro
przegrała w 1951 roku. Na cmentarzu żegnało ją zaledwie kilka osób.

I

Jeanne Villepreux-Power (1794–1871)
Gdy Jeanne Villepreux miała osiemnaście lat, przeszła czterysta kilometrów ze swego rodzinnego miasta Juillac do Paryża,
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by zostać krawcową, ale dzisiaj pamiętamy ją nie jako
szwaczkę, lecz uczoną.
Po tym, jak dostała zamówienie na uszycie królewskiej sukni ślubnej, nawiązała znajomości wśród zamożnych osób i w 1818 roku wyszła za mąż za kupca
Jamesa Powera.
Para przeprowadziła się na Sycylię, a Villepreux-Power cały wolny czas poświęcała na naukę historii naturalnej. Podróżowała po wyspie, opisując jej faunę
i florę, a także badając ryby i głowonogi.
W 1832 roku Villepreux-Power wynalazła akwarium,
by obserwować wodne organizmy i eksperymentować na nich. Brytyjski biolog Richard Owen nazwał
ją „matką akwarystyki”. Jej
główne dzieło “Physical Observations and Experiments on Several Marine and Terrestrial Animals”
(1839, Fizyczne obserwacje kilku zwierząt morskich
i lądowych oraz eksperymenty na nich) to zapis badań nad żeglarkiem argo, pospolitym gatunkiem głowonoga.
W 1843 roku prawie cała morska kolekcja Villepreux
-Power, jej zapiski i materiały naukowe przepadły
w katastrofie morskiej. Zaprzestała wtedy prowadzenia badań, ale nadal pisała i wygłaszała wykłady.
W 1835 roku została pierwszą członkinią Accademia
Gioenia di Catania (stowarzyszenia naukowo-akademickiego ściśle związanego z Uniwersytetem w Katanii).
Twiggy (ur. 1949)
W lutym 1966 roku szesnastoletnia Brit Lesley
„Twiggy” Hornby miała swoją pierwszą sesję zdjęciową dla „Vogue’a” i stała się twarzą pokolenia. Wkrótce wokół jej postaci rozgorzała dyskusja o obecności
kobiet w mediach i fetyszyzacji pewnych rodzajów
budowy ciała. Androginiczna sylwetka Twiggy i jej
krótkie włosy były radykalnym odejściem od długowłosych, ponętnie zaokrąglonych kobiet, które
wcześniej zdominowały zdjęcia mody. Twiggy zyskała międzynarodową sławę i pozowała znanym
fotografom, takim jak Cecil Beaton, Richard Avedon
i Annie Leibovitz.
Wycofała się z modelingu już po czterech latach i została nagradzaną wokalistką oraz aktorką – zdobyła
na przykład dwa Złote Globy za kreację w filmie Kena
Russella Chłopak z 1971 roku. Mając pięćdziesiąt lat,
wróciła do modelingu – została twarzą kampanii reklamowej firmy Marks & Spencer. Był to pierwszy
krok ku reprezentacji starszych kobiet w reklamie,
ale w tej walce jest jeszcze wiele do zrobienia – gdy
Twiggy reklamowała krem pod oczy, mówiono, że
zdjęcia są retuszowane.
Twiggy jest nadal ikoniczną postacią w przemyśle
modowym, w 2019 roku została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla mody
i sztuki.

Twiggy (1967r.)
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Lise Meitner (1878–1968)
Na początku XX wieku w Wiedniu nie przyjmowano kobiet
na wyższe uczelnie, więc rodzice Lise Meitner umożliwili jej
prywatne studiowanie fizyki. W 1905 roku Uniwersytet Wiedeński przyznał jej doktorat z tej dziedziny jako drugiej kobiecie w historii uczelni. Meitner przeprowadziła się do Berlina, gdzie jako pierwsza kobieta została profesorem fizyki,
straciła jednak pracę, gdy w 1935 roku Niemcy wprowadzili
antysemickie ustawy norymberskie. Trzy lata później uciekła
do Szwecji.
Punkt zwrotny w życiu Meitner nastąpił, gdy pracowała ze
swoim siostrzeńcem Ottonem Frischem nad zrozumieniem
pewnych osobliwych wyników zaobserwowanych przez jej
kolegę z Berlina, chemika Ottona Hahna, i zdała sobie sprawę, że wyniki te to skutek rozpadu jądra uranu na dwie części
z mniejszymi jądrami. Poprosiła Hahna, by to sprawdził, ten
zaś odkrył, że Meitner ma rację, a potem opublikował wyniki,
nie wspominając ani słowem o jej wkładzie.
Jedenastego lutego 1939 roku Meitner napisała list do wydawcy naukowego pisma „Nature”, przedstawiając swoje
przełomowe odkrycie, przy czym ukuła termin „rozszczepienie jądra atomu”, by opisać rozpad dużego jądra atomu na
mniejsze: mechanizm, który doprowadził do powstania elektrowni i bomb atomowych. Jednak to Hahn otrzymał w 1944
roku Nagrodę Nobla za rozszczepienie atomu. Meitner nigdy
jej nie dostała, mimo 19 nominacji w dziedzinie chemii i 29
w dziedzinie fizyki! W 1997 roku, by uczcić jej pamięć, pierwiastkowi chemicznemu o liczbie atomowej 109 nadano nazwę meitnerium.

Lise Meitner

Maria Skłodowska-Curie (1867–1934)
10 grudnia 1911 roku Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta dostała Nagrodę Nobla. Jest też pierwszą – i jak
dotąd jedyną – osobą, która otrzymała dwie Nagrody Nobla
w dwóch różnych dziedzinach (w fizyce i chemii).
Uniwersytet Warszawski nie przyjmował kobiet, więc w 1891
roku Maria Skłodowska i jej siostra pojechały do Paryża. Maria ukończyła matematykę i fizykę na Sorbonie. W czasie
stypendium naukowego poznała francuskiego fizyka Pierre’a Curie, który niebawem został jej mężem i współpracownikiem. Zaintrygowana odkrytym w 1896 roku przez Antoine’a Henriego Becquerela „promieniowaniem uranowym”
podjęła nad nim badania. W 1898 roku wymyśliła słowo „radioaktywność”. Oboje z Pierre’em odkryli dwa radioaktywne
pierwiastki: polon i rad. W 1903 roku Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie i Antoine Henri Becquerel dostali Nagrodę
Nobla z fizyki za pracę nad promieniowaniem – Pierre musiał
jednak przekonywać niechętny nagradzaniu kobiet Komitet
Noblowski, że Maria wykonała niezależne badania.
Po śmierci Pierre’a Maria została pierwszą kobietą profesorem fizyki na Sorbonie. Kiedy wybuchła I wojna światowa,
wysłała mobilne aparaty rentgenowskie do lekarzy pracujących na froncie. W 1920 zaczęła odczuwać problemy zdrowotne, prawdopodobnie spowodowane napromieniowaniem.
Rok po jej śmierci jej córka Irène Joliot-Curie została drugą
kobietą laureatką Nagrody Nobla – w dziedzinie chemii.

I

Maria Skłodowska-Curie
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Kto czyta, nie błądzi
Olivia Campbell: „Na łasce brutali. Kobiety
w świecie medycyny”

Marie Benedict: „Zniknięcie pani Christie”
Agatha Christie, której powieści oparte na intrygujących zagadkach kryminalnych wydano dotychczas w łącznym nakładzie miliarda egzemplarzy
w 45 językach, w grudniu 1926 roku
zaginęła. Śledczy znajdują jej pusty
samochód na skraju głębokiego, ponurego stawu. Jedyne ślady w pobliżu to ślady opon i futro pozostawione
w samochodzie. Mąż i córka nie wiedzą o jej miejscu pobytu. Jedenaście
dni później Agatha zjawia się, tak
samo tajemniczo, jak zniknęła. Twierdzi, że ma amnezję i nie udziela żadnych wyjaśnień. Zagadka owych 11
dni trwa. Marie Benedict wprowadza czytelników w świat Agathy Christie, eksploruje przeszłość, wyobrażając sobie, dlaczego tak błyskotliwa
kobieta znalazła się w centrum mrocznych tajemnic. Co jest prawdą, a co
zmyśleniem? Jaką rolę w zaginięciu odegrał jej niewierny mąż i czego nie
powiedział śledczym? Powieści Agathy Christie przetrwały próbę czasu,
w dużej mierze dzięki mistrzowskiemu opowiadaniu historii i błyskotliwości autorki. Benedict przedstawia nieopowiedzianą historię Agathy
Christie, oferując czytelnikom prawdopodobnie największą tajemnicę ze
wszystkich.

W XIX wieku, w świecie medycyny zdominowanej przez mężczyzn, kobiety
masowo umierały na uleczalne choroby, ponieważ unikały opieki medycznej. Badanie przez lekarza-mężczyznę
najczęściej było poniżające i bolesne.
Przez blisko sto lat w Paryżu żadna kobieta nie przeżyła cesarskiego cięcia!
Lekarze nie rozumieli problemów kobiecego zdrowia. Porody na przykład
odbierano spod kilku warstw koców,
a niektórzy wierzyli, że badanie macicy
może doprowadzić do natychmiastowej
śmierci. Panowało przekonanie, że „istnieje mnóstwo przypadków
chorób, które lekarz potrafi wyleczyć dzięki temu, że jest mężczyzną”.
Studiowanie medycyny przez kobietę uważano za świetny żart, a takie
próby spotykały się z brutalną fizyczną agresją. Książka Olivii Campbell to fascynująca opowieść o trzech niezłomnych kobietach (Elizabeth Blackwell, Elizabeth Garrett, Sophia Jex-Blake), które otworzyły
przedstawicielkom swojej płci drogę do zawodu lekarza i przyczyniły
się do tego, że leczenie nie oznaczało już poniżenia i niepotrzebnego
dodatkowego bólu.

Ks. Grzegorz Strzelczyk: „Ćwiczenia z odwagi.
Wędrując przez lęki”

Sinclair McKay: „Drezno 1945. Ogień i mrok”

Wszyscy czasem czujemy lęk. Boimy się
o swoje zdrowie, pracę, rodzinę. Stresuje nas opinia innych, upływ czasu,
zmiany. Coraz trudniej zrozumieć otaczający nas świat, a przyszłość rysuje
się niepewnie. Czy lęk może być dobry?
Co zrobić, żeby był naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem? Ks. Grzegorz
Strzelczyk przekonuje, że poznanie źródeł lęku, a następnie spojrzenie na niego w świetle Ewangelii pozwala wejść na
drogę do wewnętrznej wolności i spokoju. Jak praktycznie zarządzać lękiem – kiedy go zaakceptować,
kiedy unikać, kiedy się z nim konfrontować? Czym różni się strach
od lęku i co z tego wynika? Autor w charakterystycznym dla siebie
stylu, łączącym merytoryczne podejście do tematu z współczującą
postawą i zrozumieniem codziennych problemów, podpowiada, co
zrobić, by lęki nad nami nie panowały. Ks. Grzegorz Strzelczyk jest
jednym z najoryginalniejszych współczesnych polskich teologów,
autorem licznych książek (m.in. „Ćwiczeń duszy, rozciągania mózgu” - wraz z prof. Jerzym Vetulanim, co samo w sobie powinno
być doskonałą rekomendacją). Pracuje w archidiecezji katowickiej,
od 2019 roku jako proboszcz w Tychach.

13 lutego 1945 roku alianci zachodni dokonali jednego z najtragiczniejszych nalotów w historii – nalotu na Drezno. Zabytkowe miasto, perła architektury została kompletnie
zniszczona. 796 maszyn zrzuciło 2680 ton
bomb burzących i zapalających. Dokonano
zniszczeń porównywalnych do tych powstałych w wyniku wybuchu bomby atomowej
zrzuconej na Hiroszimę. W pożarach i eksplozjach zginęło 35 tysięcy osób, dziesiątki
tysięcy odniosło poważne obrażenia. Ściana
ognia przez wiele godzin paliła ludzi żywcem.
Czy tej masakry dało się uniknąć? Dlaczego pod koniec wojny, gdy klęska
Trzeciej Rzeszy była przesądzona, alianckie dowództwo zdecydowało
się na taki krok? Gdzie przebiega granica między wojenną koniecznością
a terrorem? I wreszcie: czy możemy w tym przypadku mówić o ludobójstwie? Sinclair McKay pokazuje przebieg tej akcji i losy miasta. Oddaje
głos naocznym świadkom którym udało się przetrwać: młodym chłopcom, lekarzowi operującemu w trakcie bombardowania, lotnikom którzy
przeprowadzili atak. Dociera też do amerykańskich jeńców, w tym do
Kurta Vonneguta, autora głośnego manifestu antywojennego „Rzeźnia
numer pięć”, który przetrwał i dzieli się wspomnieniami tamtych dni. To
dzięki ich relacjom oraz wspomnieniom dziesiątek innych osób dostajemy niesamowity obraz wydarzeń, który nikogo chyba nie pozostawi
obojętnym.
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telefoniczna:
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GABINETY
SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIA USG
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA

ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
ORTOPEDA (również dziecięcy) Michał Walczak
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJDorota Hornung

RADIOLOG Marta Jamróz
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
RADIOLOG Marcin Kiszka
RADIOLOG Justyna Pietroń
Zapraszamy na konsultacje
ORTOPEDY (również dziecięcego) - lek. med. Michała Walczaka
Jest rezydentem ortopedii i traumatologii narządu ruchu
oraz asystentem w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

RADIOLOGA - Dr n. med. Katarzyny Stanisławskiej
Konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej, w szczególności:
tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu. Katedra Radiologii Ogólnej
i Zabiegowej Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu

Stan-Med Rejestracja: 94 314-00-03, 602-776-267, Koszalin ul. Staszica 8a, www.stanmed.pl

Walencja.
W poszukiwaniu świętego Graala
Autor: Beata Ostrowska

Najlepsze na świecie miasto dla przyjezdnych i jedno z najzdrowszych miast do życia. Ranking
InterNations Expat Insider 2020 słusznie uznał Walencję za najbardziej przyjazne turystom.
Eleganckie, bogate i bardzo zielone miasto ma bardzo wiele do zaproponowania.

Na jedwabnym szlaku

Trudno nie pokochać Walencji od pierwszej chwili. Gdy pod koniec stycznia w Polsce aura nie rozpieszcza trzema stopniami
Celsjusza i deszczowo-śniegową szarówką, w Walencji wita nas
słońce. Po 3,5 godzinach lotu tanimi liniami z Gdańska zdejmujemy kurtki i czapki, bo temperatura jest tu pięciokrotne wyższa
niż u nas.

Walencja stała się miastem zamożnym już w XV w. Dzięki wielkiemu
portowi był to jeden z najważniejszych ośrodków handlu morskiego
w Europie. Tutaj też trafiało złoto, kakao i inne bogactwa z odkrytej
przez Kolumba w 1492 r. Ameryki. Materialnym dowodem rozkwitu ówczesnej Walencji jest zjawiskowy kompleks budynków Giełdy
Jedwabiu, Llotja de la Seda, który był centrum handlu morskiego,
w szczególności jedwabiem, w basenie Morza Śródziemnego. Doskonale zachowany dowód rozwiniętej cywilizacji śródziemnomorskiej, zamożności mieszkańców i potęgi miasta. Symbol bogactwa
XV-wiecznej Walencji, złotego wieku miasta.

Od razu ruszamy w miasto. Stolica autonomicznej prowincji o tej
samej nazwie faktycznie zachwyca: imponujące dekoracyjnymi
fasadami secesyjne i modernistyczne kamienice, aleje pokryte
czerwonym marmurem, wysadzane olbrzymimi palmami i drzewami cytrusowymi. Co krok place, placyki i skwery między kwartałami dają wytchnienie od słońca i zgiełku miasta.

To arcydzieło architektury gotyckiej zostało w 1996 roku wpisane na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt robi oszałamiające
wrażenie. To niekwestionowany turystyczny hit miasta. Każde bogato
zdobione pomieszczenie giełdy zachwyca, ale w głównej sali transakcyjnej, której gotycki strop podtrzymuje 16 smukłych, spiralnych kolumn, wyobraźnia uruchamia się sama. Gdy wchodzę na marmurowe
posadzki, widzę oczyma wyobraźni, jak zamorscy kupcy rozwijają na
nich bale jedwabiu, zachwalając swój towar. Okazały dzwon odzywał
się co najmniej dwa razy dziennie, oznajmiając początek i koniec giełdowej sesji. Zaciszne, porośnięte drzewami cytrusowym patio, dawało ujście emocjom po ubiciu interesu życia lub totalnej klapie.

Świetnie zaprojektowana miejska przestrzeń jest przyjazna mieszkańcom. „Jak tu musi się wygodnie żyć” - pomyślałam z zazdrością. Szybko zapomniałam, że jestem w 800-tysięcznej aglomeracji. Zielono, cicho i niewiarygodnie czysto. W dawnym korycie
rzeki Turia, której bieg zmieniono po katastroficznej w skutkach
powodzi w 1957 r., urządzone zostały fantastyczne tereny zielone, które okalają prawie całe stare miasto. Prawie dziewięciokilometrowy park o powierzchni 110 ha usiany drzewami, krzewami,
fontannami, jeziorkami, placami zabaw i rekreacji jest oaza spokoju i wytchnienia od wielkomiejskiego tempa. Mieszkańcy chętnie
z niej korzystają: ćwiczą, biegają, jeżdżą na rowerach, spacerują
z psami lub po prostu leżą na trawnikach.

I

Jedwab obecny jest zresztą do dzisiaj w życiu mieszkańców Walencji, którzy są bardzo przywiązani do tradycji i z dumą noszą swoje
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ludowe stroje. Nie tylko od wielkiego święta, lecz czasem w niedziele
lub z okazji jakiejś uroczystości rodzinnej. I wydają na nie fortunę.
Jedwabne, ręcznie szyte i bogato zdobione haftami, koronkami, cekinami i kamieniami Swarovskiego robią piorunujące wrażenie. Kobiece obszerne i kolorowe suknie w kwiaty to koszt co najmniej sześciu
tysięcy euro! Ale tradycja rzecz święta i nawet młodzi Walencjanie
nie żałują grosza na paradny strój. Kiedy spotykam odświętnie ubrane rodziny, chętnie pozują do zdjęć, a na ich twarzach widać radość
i dumę.
Wielką paradę tradycyjnych strojów można zobaczyć w marcu
podczas największego święta Las Fallas, kilkudniowej fiesty ognia.
Wszystkie drogi prowadzą wtedy na Plaza de la Reina, gdzie odbywają się pokazy wielkich rzeźb z kartonu, wosku i drewna, wykonanych
według projektów zawodowych artystów plastyków, które płoną na
ulicach miasta w ostatnim dniu święta. Bractwa gminne i dzielnicowe
(tzw. casal falleras) rywalizują ze sobą na najładniejsze kartonowe postaci oraz oczywiście na najbardziej okazałe stroje.
Rzymskie miasto schowane pod wodą
Aby zrozumieć Walencję trzeba jednak cofnąć się w czasie i zejść pod
ziemię, a dokładniej pod taflę wody ujętą w czworokątny basen tuż
obok katedry.
Zobaczymy tam podziemne miasto, jedno z najstarszych na świecie. To
początki Walencji, założonej w II w. p.n.e. na skrzyżowaniu dwóch szlaków handlowych. Od kilkunastu lat można je oglądać, zupełnie za darmo, schodząc dwie kondygnacje w dół do niezwykłego i pięknie zaaranżowanego Muzeum La Almoina. Na 2500 m kw. znajdziemy świetnie
zachowane ślady burzliwej historii miasta od jego założenia przez Rzymian w 138 r. p.n.e. - przez epokę panowania Wizygotów, potem przez
ponad 500-letni okres dominacji arabskiej do średniowiecza. Z czasów
Cesarstwa Rzymskiego zachowały się ruiny kurii, bazyliki, portyku z forum czy łaźnie. Wizygoci pozostawili po sobie baptysterium i absydę katedry Wizygotów wraz z towarzyszącymi im grobowcami.
Wykopaliska odsłoniły część alkazaru, czyli twierdzy z okresu muzułmańskiego: koło wodne, patio z umywalką oraz fragment fortyfikacji.
Zachowały się naczynia, amfory, chodniki i place wyłożone mozaiką.
Na elektronicznych tablicach obok każdego stanowiska archeologicznego oglądam wizualizację obiektów w czasach ich świetności
i nadziwić się nie mogę, jak ludzie w tej części Europy potrafili dwa
tysiące lat temu konstruować tak złożone i dekoracyjne budynki i doprowadzać do nich wodę.
W okresie średniowiecza w tym miejscu istniało centrum charytatywne dla ubogich i pokrzywdzonych po rekonkwiście. Walenckie
słowo almoina oznacza „jałmużnę”, od której muzeum wzięło swoją nazwę. Kiedy budynek został zburzony, w piwnicy odkryto duży
plac, a pod nim rzymskie miasto, którym niegdyś była Walencja, wraz
z pozostałościami z późniejszych okresów. Po 10 latach prac archeologicznych muzeum otwarte zostało w 2005 r.
Odszyfrowany kod Leonadra da Vinci
Na gruzach świątyń rzymskiej, wizygockiej i muzułmańskiego meczetu Hiszpanie wznieśli katedrę, która dzisiaj wraz z trzema przyległymi do niej placami jest jednym z najbardziej charakterystycznych
punktów Walencji i tętniącym życiem sercem miasta, a 70-metrowa
dzwonnica zwana Miguelete uchodzi za jego symbol. Świątynia
o długiej nazwie Iglesia Catedral-Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valenci, czyli Wniebowzięcia Najświęt-

I

107

I

I

I

PODRÓŻE

szej Maryi Panny, zwana jest przez mieszkańców po prostu La Seu
de Valencia. Kamień węgielny pod jej budowę poświęcono w 1238
roku, tuż po wypędzeniu z miasta Maurów przez wojska króla Jakuba I Zdobywcy.

dania naukowe wskazują, że naczynie faktycznie mogło powstać w I
wieku w Ziemi Świętej, czyli w miejscu i czasie, w którym żył Jezus.
Do Hiszpanii kielich miał trafić w III wieku za pośrednictwem św.
Wawrzyńca, który kazał go ukryć w domu swoich rodziców. Do
1399 roku był strzeżony przez mnichów w różnych klasztorach
w Aragonii, a potem w pałacu w Saragossie, skąd miał trafić w 1436
roku do Walencji na polecenie króla Alfonsa V Aragońskiego. Dzisiaj
kielich znajduje się za szybą na zdobionej płaskorzeźbami alabastrowej ścianie kaplicy i można go zobaczyć jedynie z oddali. Warto jednak zapłacić 8 euro za wejście do katedry, aby zobaczyć św. Graala
i obrazy Goi. Tym bardziej, że za wejścia do muzeów już nie trzeba
w Walencji płacić.

Świątynia budowana była przez 700 lat, stąd zadziwiająca mieszkanka stylów z różnych epok. Katedra nie jest spójną bryłą, lecz
złożoną z dobudowywanych na przestrzeni wieków części. Można nawet odnieść ważenie, że zupełnie do siebie niepasujących.
W tym architektonicznym miksie znajdziemy styl romański, renesans, barok i neoklasycyzm. Jednak główne elementy świątyni powstawały między XIII i XV wiekiem, czyli w epoce rozkwitu architektury gotyckiej.

Skok w XXII wiek

W licznych kaplicach znajdziemy wiele ważnych dla katolików relikwii, jak choćby rękę św. Wincentego Męczennika, dzisiaj patrona Walencji oraz prawdziwe dzieła sztuki, m.in. obrazy Francisco
Goi.

Walencja nie tylko zachwyca, ale też zaskakuje kontrastami. Z eleganckich bulwarów Walencji i historycznych miejsc w ciągu kilkudziesięciu minut można przenieść się na inną planetę. Idąc ogrodami w korycie rzeki Turia trafiłam do miasta przyszłości, jak mówią o nim sami
mieszkańcy. Miasto Sztuki i Nauki, Ciudad de las Artes y las Ciencias,
olbrzymi kompleks obiektów kulturalno-rozrywkowych. Futurystyczne budynki pokryte białą mozaiką i zanurzone w płytkich basenach,
to dzieło hiszpańskiego architekta Santiago Calatrava. Choć otwarty
już ponad 20 lat nadal zadziwia awangardową architekturą, której
motywem przewodnim jest morze i oceaniczne stworzenia. Ten imponujący kompleks to centrum kulturalnego życia miasta. W budynku
przypominającym wieloryba odbywają się wystawy, spektakle operowe, teatralne, baletowe, wieczory flamenco, koncerty.

Ale światową sławę przyniosła katedrze Kaplica św. Kielicha, w której przechowywany jest Święty Graal, z którego Jezus pił wino na
ostatniej wieczerzy z apostołami. Zgodnie z tradycją, do tegoż naczynia Józef zebrał krew Chrystusa po jego ukrzyżowaniu.
Kielich przez wieki budził wiele emocji i był najbardziej poszukiwanym skarbem świata, gdyż jego posiadanie miało zapewnić bogactwo, władzę i nieśmiertelność. Stał się przedmiotem pożądania, bohaterem wielu legend, opowieści, także tych współczesnych, m.in.
filmowych przygód Indiany Jonesa czy ekranizacji bestselleru Dana
Browna „Kod Leonarda da Vinci”. Skrywany w murach walencjańskiej katedry kielich to wykonana z czerwonego agatu niewielka
czarka, taki kubek bez uchwytów. Naczynia takie wykorzystywane
podczas hebrajskiej wieczerzy paschalnej były najważniejszymi elementami majątku żydowskiej rodziny. Czarka Jezusa została w późniejszym okresie udekorowana złotymi uchwytami i kamieniami. Ba-
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Na powierzchni 350 000 m kw. mieści się także największe w Europie oceanarium i delfinarium, planetarium, muzea, kino IMAX,
restauracje i tereny rekreacyjne. Obiekt przypominający kształtem
szkielet wielkiego morskiego stwora to z kolei centrum nauki, podobnie jak gdyński Experyment czy warszawskie Centrum Nauki
Kopernik, tyle, że kilka razy większe. Można tam zawsze spotkać
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grupy młodzieży i rodziny z dziećmi, bo interaktywne ekspozycje
z dziedziny nauki, techniki i najnowszych technologii stanowią atrakcję dla ludzi w różnym wieku.

Jednak przyjechać do Walencji i nie spróbować paelli, to tak jakby
przyjechać ze Śląska nad morze i go nie zobaczyć. Tym bardziej, że ta
narodowa potrawa Hiszpanów pochodzi właśnie z Walencji.

Do Miasta Sztuki i Nauki warto wybrać się zarówno w ciągu dnia,
kiedy biel budynków i błękit otaczającej ich wody tworzą przyjemny
dla oka kontrast, jak i wieczorem, gdy światła i iluminacje wydobywają dodatkowe walory tej kosmiczno-oceanicznej architektury.

Paella Valenciana przyrządzana jest z królikiem lub kurczakiem, fasolą i innymi warzywami i doprawiana mieszanką przypraw, w której
główną rolę gra szafran, przywieziony tu przed wiekami przez Arabów.

Raj dla smakoszy

Po obiedzie warto wpaść do jednej z najstarszych i najpiękniejszych
cukierni Horchatería de Santa Catalina, która istnieje już od ponad
200 lat. Kusi nie tylko słodkościami, ale także malowanymi ręcznie
płytkami azulejos i zachowanym secesyjnym wystrojem. Trzeba
tam koniecznie skosztować specjalności Walencji - horchaty. Ten
biały napój, który przyrządza się z zasuszonych bulw cibory jadalnej, inaczej zwanych migdałami ziemnym, ma specyficzny smak. Nie
przypadł mi do gustu, więc zamówiłam filiżankę gorącej i aksamitnej
czekolady, w której macza się churrosy, długie paluchy z chrupiącego na zewnątrz i miękkiego w środku ciasta smażonego w tłuszczu,
przypominające nasze pączki.

Wędrówka ulicami starej Walencji nie jest męcząca, zwłaszcza, że co
krok można odpocząć i posilić się w licznych restauracjach, kawiarniach i oczywiście barach tapas.
Tapasy i pinchosy to świetna opcja, aby w niewielkich porcjach popróbować całej gamy hiszpańskich przysmaków. Na zimno i ciepło,
na bagietce lub solo, z rybą, serem, szynką, kiełbasą, owocami morza, mini krokietami, warzywami i czym tylko kucharzowi w duszy
zagra. Kubki smakowe pieści bacalou, czyli ryba pocięta w kostkę
i smażona na głębokim tłuszczu w cieście kukurydzianym. I podobnie przyrządzane krewetki królewskie. Najlepsze smażone tapasy
w mieście podają w kultowym barze Boatella, do którego zwykle
ustawiają się długie, czasem bardzo długie kolejki. Popularnym dodatkiem do wina są pieczone ziemniaki, pokrojone w kostkę i podawane z ostrą salsą pomidorową i majonezem.

No i wino - nieodłączny element każdego posiłku. Specjalnością
regionu Walencji jest aromatyczne czerwone wino z endemicznego szczepu Bobal, który uprawia się nie tylko w okolicach, ale
głównie w oddalonym od miasta o 60 km regionie winiarskim
Utiel-Requena. Choć w każdym sklepie i restauracji można dostać
zawrotu głowy od ogromnego wyboru produktów hiszpańskiego
winiarstwa, a kelnerzy nie wiedzieć czemu polecają głównie wina
z regionu Rioja lub Ribera del Duero, ja wolałam się skupić się na
smakach miejsca, w którym byłam. I to okazało się bardzo dobrą
decyzją. Bobal i wino z uprawianego tam także innego szczepu Monastrell nie zawiodły. Inną alkoholową specjalnością regionu
jest Aqua Valenciana - drink na bazie soku pomarańczowego, cavy,
ginu, wódki i odrobiny wody. Ten kultowy drink, konkurent wenecjańskiego Aperol Spritz, powstał w 1959 roku w Café Madrid de

I wreszcie słynna hiszpańska szynka jamon serrano - szynka dojrzewająca w niskich temperaturach w górskim klimacie przez co najmniej 9 miesięcy.
Za rarytas uchodzi jamon iberico, szynka z czarnej świni rasy iberyjskiej karmionej żołędziami. Jej cena potrafi dochodzić do kilkuset
euro za kilogram. Warto kupić kilka cieniutkich jak papier plastrów,
aby doznać tej kulinarnej rozkoszy.
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Valencia. W ciepłe dni wielkie puchary wypełnione po brzegi żółtą
„wodą” widać na każdym kawiarnianym stoliku. Sączy się niezwykle przyjemnie, ale trzeba uważać, bo walencjańska mieszanka potrafi uderzyć do głowy.
Świątynia smaków
W Walencji wcale nie trzeba iść do baru czy restauracji, aby dobrze
zjeść. Można to zrobić na …targu. Mercado Central to jeden z najstarszych i największych zadaszonych rynków w Europie. Położony
w zabytkowej części Walencji, tuż przy Giełdzie Jedwabiu, jest pełnym życia gwarnym, ruchliwym miejscem, w którym można poczuć
lokalny klimat i poznać smaki regionu. Otoczony przez liczne sklepiki
i zawsze pełne ludzi bary pulsuje już od wczesnego poranka. W środku stosy dorodnych, wypucowanych i lśniących warzyw i owoców
kuszą z każdego stoiska. Obfitość i różnorodność lokalnych produktów: świeżych ryb i owoców morza, mięsa, serów, szynek, przypraw
pobudza gruczoły ślinowe do pracy. Jeśli pójdziecie tam bardzo
głodni, wydacie mnóstwo pieniędzy. Trudno oprzeć się tej eksplozji

smaków, zapachów i kolorów. Podobnie jak wielkiej urodzie samego
budynku targowego.
Niezwykle bogato zdobiony obiekt powstał w 1928 roku po dziesięciu latach budowy. Zaprojektowany został w stylu hiszpańskiego
modernizmu, który zbliżony jest do art nouveau, przez barcelońskich
architektów. Ogromna, piękna kopuła o średnicy 30 metrów, łukowate, żeliwne belki, kolorowe mozaiki i kafle, witraże i malowidła
ścienne uczyniły z tego budynku prawdziwą świątynię smaków. Na
ponad 8 tys. metrów kwadratowych rozłożyło się ponad 300 stoisk.
Wiele z nich to przy okazji bary przekąskowe, przy których miejscowi wcinając na śniadanie lokalne specjały, ucinają sobie sąsiedzką pogawędkę. Wielu ludzi zajada też produkty zakupione w Mardaco na
kamiennych ławkach przed budynkiem. To zresztą doskonała opcja
śniadaniowa dla tych, którzy, tak jak ja, wezmą hotel tuż przy targu.
Po trzech dniach sprzedawcy, u których kupowałam chrupiące świeżością bagietki z cienko pokrojonym jamonem, świeżo wyciśnięty
sok z granatów i podejrzanie słodkie jak na styczeń truskawki, pytali:
solo eso? (to samo?). Si, si, jajecznicę zjem w domu.
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Od lewej stoją: Danuta Woźniak - wiceprezes Zarządu Fundacji „Morze Miłości”, ks. bp Edward Dajczak, ordynariusz
koszalińsko-kołobrzeski, Joanna Klimowicz – prezes „Fundacji Morze Miłości”, ks. Tomasz Roda, ks. Krzysztof Sendecki.

Burmistrz Arkadiusz Klimowicz z małżonką

Leszek Klin z małżonką Agnieszką Klin

Ponad 120 tysięcy złotych
dla darłowskiego hospicjum
W Hotelu Amber Port w Darłówku Zachodnim 19 lutego 2022 r. odbył się już po raz szesnasty
Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. Biskupa Czesława Domina
w Darłowie, który jak zawsze zorganizowała Fundacja Charytatywna „Morze Miłości”. Goście
otworzyli serca i portfele, by wspomóc darłowską placówkę. Na licytację wystawiono wiele
atrakcyjnych przedmiotów podarowanych przez darczyńców. Dzięki temu konto hospicjum
wspomoże kwota 120 036 zł. Gościem honorowym balu był ks. bp Edward Dajczak, ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Fotografie: Daniel Frącz
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lista dystrybucji
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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
- Serwis BMW Bońkowscy, Lniana 3, Koszalin
- 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, marki Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,
Citroen, Opel. Stare Bielice, ul. Koszalińska 89
- 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
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej,
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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
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
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- 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

Kosmetologia Estetyczna
Medycyna Estetyczna
Szkolenia z zakresu
kosmetologii i medycyny
estetycznej
Osocze i Fibryna
Bogatopłytkowa
Masaż Kobido
Oczyszczanie Wodorowe
Infuzja Tlenowa
Radiofrekwencja
Mikroigłowa
EPN
Thermogenique
Magneffio
Stylizacja Rzęs
Stylizacja Brwi
Szkolenia z zakresu
stylizacji rzęs
Przedłużanie włosów
metodą sew-in

Koszalin, Zwycięstwa 15/1
tel. 572 109 711
/Vip-Beauty-Estetic-Patrycja-Białek

projekt - sprzedaż - montaż - serwis

-

-

BRAMY OKNA ROLETY

